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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji tentang perubahan fonemis pada nama diri di Desa Landah, Kecamatan 

Praya Timur, Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, proses, 

dan fungsi perubahan fonemis pada nama diri di Desa Landah. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa nama-nama diri 

masyarakat Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Metode dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik 

lanjutan, yaitu teknik simak bebas libat cakap. Metode dan teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode padan intralingual dengan teknik hubung banding 

menyamakan, metode padan ekstralingual dengan teknik konteks tuturan, dan metode 

distribusional dengan teknik urai unsur terkecil. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah: (1) Bentuk perubahan fonemis pada nama diri di Desa Landah terbagi menjadi dua 

bentuk, yaitu penambahan konsonan dan perubahan konsonan. (2) Proses perubahan fonemis 

pada nama diri di Desa Landah terbagi menjadi dua proses, yaitu proses penambahan konsonan 

dan proses perubahan konsonan. (3) Fungsi perubahan fonemis pada nama diri di Desa Landah 

memiliki dua fungsi, yaitu fungsi keakraban dan fungsi sebagai pronomina.  

Kata Kunci: Perubahan Fonemis, Nama Diri 

  



PHONEMIC CHANGES OF PROPER NAME IN LANDAH VILLAGE EASTERN 

PRAYA DISTRICT CENTRAL LOMBOK 

By 

Faozothun Natil Yati 

 

ABSTRACT 

The study reviewed about the phonemic changes of proper name in Landah Village, Eastern 

Praya District, Central Lombok. The main purpose of this study is to describe the form, the 

process, and the function of phonemic changes of proper name in Landah Village. The type of 

research used in this study is qualitative research. The data from this study was taken from 

proper name of society themselves at Landah Village, Eastern Praya district, Central Lombok. 

Methods and data collection techniques used in this study is a listening method to advanced 

techniques, which included free listening, involvement and speaking. Data analysis methods and 

techniques used in this research are intralingual pad method with applying equalization 

technique, extralingual method with speech context technique, and distributional method with 

smallest element description technique. The analysis result from this study  are :  1). The form of 

the phonemic changes of proper name in Landah Village is divided into two forms such as 

consonant additions and consonant changes. 2). The process of the phonemic changes of proper 

name in Landah Village is divided into two processes such as  consonant additions process and  

consonant changes process. 3). The fuction of phonemic changes of proper name in Landah 

Village has two fuctions such as familiarity fucntion and fucntion as pronouns. 

Key words: phonemic changes, proper name  
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A. PENDAHULUAN 
 

Setiap orang yang terlahir di 

dunia pasti memiliki nama karena 

nama merupakan identitas diri untuk 

saling mengenal satu sama lain. 

Dalam KBBI (2008:950), dipaparkan 

nama adalah sebuah kata untuk 

menyebut atau memanggil orang 

(tempat, barang, hewan, dan 

sebagainya). Nama disebut juga 

identitas diri seseorang untuk 

membedakannya dengan orang lain. 

Nama ini dibagi menjadi beberapa 

jenis, yakni nama lengkap, nama 

panggilan, nama julukan, dan nama 

samaran. 

Nama lengkap (full name) 

dapat terdiri dari nama depan (first 

name), nama tengah (middle name), 

dan nama akhir (last name) atau 

dapat juga terdiri dari nama depan 

(first name) dan nama akhir (last 

name). Nama orang yang terdapat di 

Desa Landah identik dengan nama-

nama dari bahasa Arab karena 

masyarakat Desa Landah semuanya 

beragama Islam, contohnya Siti 

Fatimah, Siti Aminah, Ahmad 

Ansori, dan sebagainya. 

Nama panggilan merupakan 

nama yang digunakan dalam 

penyapaan. Nama panggilan di Desa 

Landah memiliki keunikan 

tersendiri. Sebagai contoh di Desa 

Landah terdapat seorang warga yang 

bernama Siti Fatimah. Warga 

tersebut akrab dipanggil Kfat atau 

Kiti. Ia juga memiliki nama samaran 

Lembain. Sementara itu, nama 

julukannya atau warga sering 

menjulukinya melong karena ia 

memiliki mata yang bulat dan besar. 

Berdasarkan data di atas, dapat 

dilihat bahwa terjadi perubahan 

fonemis dalam penambahan nama 

dari nama lengkap menjadi nama 

panggilan. Perubahan fonemis dapat 

dilihat dari perubahan Fat menjadi 

Kfat, Siti menjadi Kiti. Dalam proses 

tersebut terjadi penambahan 

konsonan /k/ pada nama Fat yang 

menjadi penggalan dari nama akhir 

pada nama lengkap Siti Fatimah, 

begitu pula perubahan dari Siti 

menjadi Kiti, diambil dari nama 

depan Siti pada nama lengkap Siti 

Fatimah. Terjadi penambahan 

konsonan /k/ pada nama Siti 

sehingga menjadi Ksiti. Akan tetapi, 

untuk mempermudah penyebutan 

terjadi penghilangan fonem /s/ 

sehingga penyebutannya menjadi 

Kiti.  

 

B.  METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), sehingga peneliti 

sebagai instrumen kunci. Teknik 

pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi (Sugiyono, 

2016: 1).  

Data dalam penelitian ini 

adalah satuan lingual yang mewakili 

nama diri di desa Landah. Satuan 

lingual tersebut berupa kata dan 

kelompok kata. Bahkan ada yang 

berwujud penggalan kata. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini 

berasal dari data tertulis dan lisan. 

Data tertulis berupa data nama-nama 

masyarakat desa Landah yang 
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diperoleh melalui perangkat desa, 

sedangkan data lisan berupa tuturan 

masyarakat di desa Landah, Praya 

Timur, Lombok Tengah.   

Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu metode simak 

dan metode introspeksi. Metode 

simak dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengumpulkan data 

kebahasaan berupa data tertulis dan 

lisan. Adapun data yang berupa 

tulisan diperoleh dengan 

menggunakan teknik catat. 

Sementara itu, data kebahasaan yang 

berupa tuturan lisan diperoleh 

dengan menggunakan teknik simak 

bebas libat cakap. Metode simak 

dengan teknik simak bebas libat 

cakap dimaksudkan si peneliti 

menyadap perilaku berbahasa di 

dalam suatu peristiwa tutur dengan 

tanpa keterlibatannya dalam 

peristiwa tutur tersebut. Jadi, peneliti 

hanya sebagai pengamat. Teknik ini 

digunakan dengan dasar pemikiran 

bahwa perilaku berbahasa hanya 

dapat benar-benar dipahami jika 

peristiwa berbahasa itu berlangsung 

dalam situasi yang sebenarnya yang 

berada dalam konteks yang lengkap 

(Lihat Mahsun, 2013:243). 

Metode introspeksi 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, 2013:104). 

Metode ini dimanfaatkan untuk 

mengecek validitas data dari 

informan. Apabila terdapat data yang 

meragukan akan cepat dikenali 

berdasarkan intuisi kebahasaan yang 

dimiliki peneliti (Muhammad, 

2011:204). Dalam penelitian ini, 

peneliti sekaligus menjadi penutur 

bahasa di Desa Landah. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini perlu 

digunakan metode introspeksi untuk 

mengatasi subjektivitas tinggi.  

  Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah metode padan dan metode 

distribusional. Metode padan 

merupakan metode yang dalam 

praktik analisis data dilakukan 

dengan menghubung-bandingkan 

antarunsur yang bersifat lingual, jika 

itu berupa metode padan intralingual 

atau menghubung-bandingkan unsur 

yang ekstralingual, jika itu metode 

padan ekstralingual. Dengan 

demikian, ada dua jenis metode 

padan, yaitu metode padan 

intralingual dan metode padan 

ekstralingual.  

Padan intralingual adalah metode 

analisis dengan cara menghubung-

bandingkan unsur-unsur yang 

bersifat lingual, baik yang terdapat 

dalam satu bahasa maupun dalam 

beberapa bahasa yang berbeda 

(Mahsun, 2013:117).  Lebih lanjut, 

Mahsun (2013:259) mengemukakan 

bahwa metode padan intralingual 

memiliki teknik-teknik, yaitu teknik 

hubung banding menyamakan 

(HBS), hubung banding 

membedakan (HBB), dan teknik 

hubung banding menyamakan hal 

pokok (HBSP), yaitu teknik yang 

bertujuan untuk mencari kesamaan 

hal pokok dari pembedaan dan 

penyamaan yang dilakukan dengan 

menerapkan teknik HBS dan HBB 

karena tujuan akhir dari banding 

menyamakan atau membedakan 

tersebut adalah menemukan 

kesamaan pokok di antara data yang 

diperbandingkan itu. Dalam 
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penelitian ini, untuk menganalisis 

proses perubahan fonemis pada nama 

diri di Desa Landah digunakan 

metode padan intralingual dengan 

teknik hubung banding 

menyamakan.  

Berbeda dengan metode padan 

intralingual, metode padan 

ekstralingual ini digunakan untuk 

menganalisis unsur yang bersifat 

ekstralingual, seperti 

menghubungkan masalah bahasa 

dengan hal yang berada diluar 

bahasa. Sebagai metode yang secara 

konseptual bersifat abstrak, maka 

agar dapat teroperasional diperlukan 

langkah-langkah konkret yang 

disebut dengan teknik (Mahsun, 

2013:120). Metode ini memiliki 

teknik-teknik yang sama dengan 

teknik yang terdapat dalam metode 

padan intralingual. Hanya saja yang 

dihubung-bandingkan itu adalah hal-

hal yang diluar pemakaian bahasa, 

misalnya referen, konteks tuturan: 

konteks sosial pemakaian bahasa, 

penutur bahasa yang dipilah, 

misalnya berdasarkan gender, usia, 

kelas sosial, dan sebagainya (Lihat 

Mahsun, 2013:260). Dalam 

penelitian ini, untuk menganalisis 

fungsi perubahan fonemis pada nama 

diri di desa Landah digunakan 

metode padan ekstralingual dengan 

teknik konteks tuturan berupa 

pemakaian bahasa oleh penutur. 

Metode distribusional (sepadan 

dengan metode padan intralingual 

Mahsun) adalah metode analisis 

linguistik yang dikembangkan oleh 

linguistik strukturalisme model 

Amerika (Subroto dalam Yulida, 

2008:64). Sudaryanto (1993:15) 

menyebut metode ini sebagai metode 

agih. Selanjutnya, Subroto membagi 

metode ini menjadi teknik urai unsur 

terkecil, teknik urai unsur langsung, 

teknik oposisi pasangan minimal, 

teknik oposisi dua-dua, teknik 

penggantian (substitusi), teknik 

perluasan, teknik pelepasan (delisi), 

teknik penyisipan (interupsi), teknik 

pembalikan urutan, dan teknik 

parafrasis. 

Dalam penelitian ini, untuk 

mengungkap bentuk perubahan 

fonemis pada nama diri di desa 

Landah digunakan teknik urai unsur 

terkecil. Teknik ini merupakan 

teknik penguraian terhadap suatu 

satuan lingual atas unsur-unsurnya 

yang di mana dalam penelitian ini 

adalah kata, kelompok kata, dan 

penggalan kata. Sebagai contoh, Siti 

Fatimah. Nama tersebut dapat diurai 

menjadi Siti dan Fatimah. Artinya, 

nama tersebut terdiri dari dua kata 

atau dapat dikatakan nama depan dan 

nama belakang. Akhirnya, dapat 

dikatakan bahwa nama tersebut 

berbentuk kata. 

Meskipun sepadan dengan 

metode padan intralingual yang 

dikemukakan Mahsun, namun 

metode distribusional ini digunakan 

karena memiliki teknik lanjutan yang 

relevan dengan masalah dalam 

penelitian. Teknik lanjutan yang 

dimaksud adalah teknik urai unsur 

terkecil seperti yang telah dipaparkan 

pada paragraf sebelumnya.     
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C. PEMBAHASAN 

 
1. Bentuk-bentuk Perubahan 

Fonemis Pada Nama Diri 

Di Desa Landah  

Berdasarkan hasil analisis data, 

bentuk-bentuk perubahan fonemis 

pada nama diri di Desa Landah 

diklasifikasikan menjadi dua bentuk, 

yaitu penambahan konsonan dan 

perubahan konsonan. Kedua bentuk 

tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Penambahan Konsonan 

Setelah dilakukan analisis data, 

bentuk-bentuk perubahan fonemis 

pada nama diri di Desa Landah ada 

yang berupa penambahan konsonan 

/k/. Penambahan konsonan tersebut 

berlaku pada nama diri yang diawali 

oleh fonem  vokal. Adapun data-data 

temuan mengenai bentuk 

penambahan konsonan ini sebagai 

berikut. 

(1) Adi  → Kadi 

(2) Agus  → Kagus 

(3) Anah  → Kanah 

(4) Awal  → Kawal 

(5) Azis   → Kajis 

(6) Idham  → Kidham 

(7) Ijah  → Kijah 

(8) Ika  → Kika 

(9) Udin  → Kudin 

(10) Uki  → Kuki 

Berdasarkan data di atas, 

terdapat nama-nama diri masyarakat 

Desa Landah yang diawali dengan 

fonem vokal. Tuturan masyarakat 

Desa Landah memiliki keunikan 

tersendiri dalam penyebutan nama 

orang. Keunikan tersebut dapat 

dilihat dengan adanya penambahan 

konsonan /k/ pada setiap awal nama.  

Pada data (1), nama Adi 

mengalami perubahan fonemis yang 

ditandai dengan penambahan 

konsonan /k/ pada awal nama 

sehingga menjadi Kadi. Begitu juga 

dengan data (2), nama Agus menjadi 

Kagus. Apabila tidak terjadi 

perubahan fonemis dengan adanya 

penambahan konsonan /k/ tersebut, 

maka dalam tuturan masyarakat Desa 

Landah ketika menyebut nama orang 

akan terkesan asing dan tidak 

berterima. Pembahasan serupa 

berlaku juga untuk data (3) sampai 

dengan (10). 

b. Perubahan Konsonan 

Selain penambahan konsonan, 

bentuk-bentuk perubahan fonemis 

pada nama diri di Desa Landah juga 

berupa perubahan konsonan. 

Perubahan konsonan tersebut berlaku 

pada nama diri yang diawali oleh 

fonem konsonan. Perubahan tersebut 

ditandai dengan berubahnya 

konsonan awal pada nama diri 

menjadi konsonan /k/. Adapun data-

data temuan mengenai bentuk 

perubahan konsonan ini sebagai 

berikut. 

(11) Bayan → Kayan 

(12) Rizal → Kijan 

(13) Haris  → Karis 

(14) Sibaw  → Kibang 

(15) Mawar → Kawar 

(16) Rasip  → Kasip 

(17) Sahar → Kahar 

(18) Sait → Kait 

(19) Zakir → Kakir 

(20) Yani  → Kani 
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Pada data di atas, terlihat nama-

nama diri masyarakat Desa Landah 

yang diawali dengan fonem 

konsonan pada awal nama. 

Penambahan konsonan /k/ berlaku 

pada setiap nama orang yang diawali 

fonem vokal maupun konsonan.  

Pada data (11), nama Bayan 

mengalami perubahan penyebutan 

menjadi Kayan. Dalam hal ini, 

terjadi perubahan konsonan /b/ pada 

nama Bayan menjadi /k/ sehingga 

penyebutannya menjadi Kayan. 

Perubahan ini terjadi agar 

memudahkan penyebutan dalam 

memanggil orang tersebut. 

Begitu juga dengan data (12), 

nama Rizal mengalami perubahan 

penyebutan menjadi Kijan. Dalam 

hal ini, terjadi perubahan konsonan 

/r/ pada nama Rizal menjadi /k/ 

sehingga penyebutannya menjadi 

Kijan. Akan tetapi, masyarakat desa 

Landah sulit ketika melafalkan 

fonem /L/ pada akhir nama orang, 

sehingga berubah menjadi fonem /n/ 

untuk mempermudah penyebutan.   

Pembahasan yang serupa juga 

berlaku untuk data (13) sampai 

dengan (20). Akan tetapi, pada data 

(14) terdapat keunikan pada nama 

Sibaw yang seharusnya Kibang. 

Dalam hal ini, terjadi perubahan 

konsonan /s/ menjadi /k/ dan 

konsonan /w/ menjadi // dengan 

tujuan untuk mempermudah 

penyebutan. 

2. Proses Perubahan Fonemis 

Pada Nama Diri Di Desa 

Landah 

Berdasarkan klasifikasi 

bentuknya, perubahan fonemis pada 

nama diri di Desa Landah memiliki 

dua proses, yaitu proses penambahan 

konsonan dan perubahan konsonan. 

Kedua proses ini akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Proses Penambahan 

Konsonan 

Setelah dilakukan analisis 

bentuk penambahan konsonan pada 

nama diri di Desa Landah pada bab 

sebelumnya, maka dalam hal ini 

akan dibahas mengenai proses 

penambahan konsonan tersebut. 

Proses ini berawal dari nama lengkap 

yang dipotong menjadi nama 

panggilan. Kemudian, terjadi 

penambahan konsonan /k/ pada awal 

nama panggilan tersebut. Proses ini 

akan dijelaskan lebih rinci melalui 

data-data sebagai berikut. 

(21) 

         

 

 

 

 

 

 

Pada data (21), nama M. 

Parman Adi Putra memiliki nama 

panggilan Adi. Masyarakat Desa 

Landah, dalam tuturan atau 

penyebutan nama orang lazimnya 

terjadi penambahan konsonan /k/ 

pada awal nama tersebut. Demikian 

itu, nama Adi akan menjadi Kadi 

sesuai dengan proses pada data (21), 

yaitu K + Adi.   

M. Parman Adi 

Putra  

Adi 

K + Adi 

Kadi 



6 

 

 (22)             

 

 

 

 

 

 

Pada data (22), nama Agus 

Topan memiliki nama panggilan 

Agus. Masyarakat Desa Landah, 

dalam tuturan atau penyebutan nama 

orang lazimnya terjadi penambahan 

konsonan /k/ pada awal nama 

tersebut. Demikian itu, nama Agus 

akan menjadi Kagus sesuai dengan 

proses pada data (22), yaitu K + 

Agus. 

            

(23) 

 

 

 

 

 

Pada data (23), nama 

Nurhasanah memiliki nama 

panggilan Anah. Masyarakat Desa 

Landah, dalam tuturan atau 

penyebutan nama orang lazimnya 

terjadi penambahan konsonan /k/ 

pada awal nama tersebut. Demikian 

itu, sesuai dengan proses pada data 

(23), yaitu K + Anah sehingga  nama 

Anah akan menjadi Kanah.     

             

(24) 

 

 

 

 

 

 

Pada data (24), nama Ahmad 

Fathul Azis memiliki nama 

panggilan Azis. Namun, pada tuturan 

masyarakat Desa Landah fonem /z/ 

akan berubah menjadi /j/ dengan 

tujuan untuk mempermudah 

penyebutan. Oleh karena itu, jika 

terjadi penambahan konsonan /k/ 

sesuai dengan proses di atas, maka 

nama Azis akan menjadi Kajis. 

    

 (25) 

 

 

 

 

 

 

Pada data (25), nama Idham 

Halid memiliki nama panggilan 

Idham. Dalam tuturan atau 

penyebutan nama orang, masyarakat 

Desa Landah lazimnya 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama tersebut. Demikian itu, 

nama Idham akan menjadi Kidham 

Agus Topan 

Agus 

K + Agus 

Kagus 

Nurhasanah 

Anah 

K + Anah 

Kanah 

Ahmad Fathul 

Azis 

Azis 

K + Azis 

Kajis 

Idham Halid 

Idham 

K + Idham 

Kidham 
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sesuai dengan proses pada data (25), 

yaitu K + Idham. 

               

(26) 

 

 

 

 

 

 

Pada data (26), nama Dijah 

memiliki nama panggilan Ijah. 

Dalam tuturan atau penyebutan nama 

orang, masyarakat Desa Landah 

lazimnya menambahkan konsonan 

/k/ pada awal nama tersebut. 

Demikian itu, nama Ijah akan 

menjadi Kijah sesuai dengan proses 

pada data (26), yaitu K + Ijah. 

             

(27) 

 

 

 

 

 

 

Pada data (27), nama Kartika 

Ariani memiliki nama panggilan Ika. 

Dalam tuturan atau penyebutan nama 

orang, masyarakat Desa Landah 

lazimnya menambahkan konsonan 

/k/ pada awal nama tersebut. 

Demikian itu, nama Ika akan 

menjadi Kika sesuai dengan proses 

pada data (27), yaitu K + Ika. 

    

 (28) 

 

 

 

 

 

 

Pada data (28), nama Nasrudin 

memiliki nama panggilan Udin. 

Masyarakat Desa Landah, dalam 

tuturan atau penyebutan nama orang 

lazimnya terjadi penambahan 

konsonan /k/ pada awal nama 

tersebut. Demikian itu, sesuai dengan 

proses pada data (28), yaitu K + 

Udin sehingga  nama Udin akan 

menjadi Kudin. 

    

 (29) 

 

 

 

 

 

Pada data (29), nama Marzuki 

memiliki nama panggilan Uki. 

Masyarakat Desa Landah, dalam 

tuturan atau penyebutan nama orang 

lazimnya terjadi penambahan 

konsonan /k/ pada awal nama 

tersebut. Demikian itu, sesuai dengan 

proses pada data (29), yaitu K + Uki 

Dijah  

Ijah 

K + Ijah 

Kijah 

Kartika Ariani 

Ika 

K + Ika 

Kika 

Nasrudin 

Udin  

K + Udin 

Kudin 

Marzuki  

Uki 

K + Uki 

Kuki 
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sehingga  nama Uki akan menjadi 

Kuki.     

             

(30) 

 

 

 

 

 

 

Pada data (30), nama Sawal 

memiliki nama panggilan Awal. 

Masyarakat Desa Landah, dalam 

tuturan atau penyebutan nama orang 

lazimnya terjadi penambahan 

konsonan /k/ pada awal nama 

tersebut. Demikian itu, sesuai dengan 

proses pada data (30), yaitu K + 

Awal sehingga  nama Awal akan 

menjadi Kawal.    

b. Proses Perubahan 

Konsonan 

Setelah dilakukan analisis 

bentuk perubahan konsonan pada 

nama diri di Desa Landah pada bab 

sebelumnya, maka dalam hal ini 

akan dibahas mengenai proses 

perubahan konsonan tersebut. Proses 

ini berawal dari nama lengkap yang 

dipotong menjadi nama panggilan. 

Kemudian, terjadi penambahan 

konsonan /k/ pada awal nama 

panggilan tersebut. Proses ini akan 

dijelaskan lebih rinci melalui data-

data sebagai berikut.          

 

 

(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data (31), terdapat 

keunikan nama panggilan Kijan yang 

berasal dari nama Ahmad Parizal 

Humaidi. Kemudian, nama tersebut 

dipotong menjadi nama panggilan 

Rizal. Namun, masyarakat Desa 

Landah memiliki keunikan tersendiri 

dalam penyebutan nama orang 

dengan menambahkan konsonan /k/ 

pada awal nama yang seharusnya 

menjadi *Krizal. Nama *Krizal 

tersebut tidak berterima atau tidak 

lazim bagi masyarakat desa Landah.  

Thoir (1987:81) menyatakan 

bahwa bunyi konsonan dalam sebuah 

suku kata pada umumnya bertindak 

sebagai tumpu suku dan koda suku. 

Apabila bunyi konsonan itu baik 

berupa tumpu suku maupun koda 

suku dibangun oleh dua buah bunyi 

konsonan, maka akan terjadi gugus 

konsonan atau cluster. Demikian itu, 

pada nama *Krizal terjadi gugus 

konsonan [kr] yang mempengaruhi 

penyebutan dalam tuturan 

masyarakat Desa Landah. Meskipun 

Ahmad Parizal 

Humaidi 

Rizal 

K + Rizal 

*Krizal 

*Kizal 

*Kijal 

Kijan 

Sawal 

Awal  

K + Awal 

Kawal 
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dalam bahasa Indonesia terdapat kata 

yang memiliki gugus konsonan [kr], 

seperti kreasi, kreatif, kredit, kritik, 

tetapi dalam isolek bahasa Sasak di 

Desa Landah gugus konsonan [kr] 

tidak berterima. Kata-kata yang 

memiliki gugus konsonan [kr] dalam 

bahasa Indonesia tersebut merupakan 

kata serapan dari bahasa Inggris, 

yaitu creation, creative, credit, critic. 

Oleh karena itu, terjadi perubahan 

sesuai proses data (31) di atas, yaitu 

perubahan konsonan /r/ menjadi /k/. 

Perubahan ini terjadi dalam bentuk 

substitusi konsonan /r/ menjadi /k/ 

sehingga terjadi pelesapan konsonan 

/r/ yang seharusnya menjadi *Kizal. 

Meskipun demikian, nama *Kizal 

masih dianggap tidak berterima 

karena masyarakat Desa Landah 

sebagian besar sulit melafalkan 

bunyi /z/ dan /l/ sehingga 

penyebutannya menjadi Kijan. 

 

(32) 

    

 

 

 

 

 

 

Pada data (32), terdapat 

keunikan nama panggilan Karis yang 

berasal dari nama Abdul Haris. 

Kemudian, nama tersebut dipotong 

menjadi nama panggilan Haris. 

Namun, masyarakat Desa Landah 

memiliki keunikan tersendiri dalam 

penyebutan nama orang dengan 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama yang seharusnya menjadi 

*Kharis. Nama *Kharis tersebut 

tidak berterima atau tidak lazim bagi 

masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Kharis terjadi 

gugus konsonan [kh] yang 

mempengaruhi penyebutan dalam 

tuturan masyarakat Desa Landah. 

Meskipun dalam bahasa Indonesia 

terdapat kata yang memiliki gugus 

konsonan [kh], seperti khutbah, 

khalayak, akhirat, tetapi dalam 

isolek bahasa Sasak di Desa Landah 

gugus konsonan [kh] tidak berterima. 

Kata-kata yang memiliki gugus 

konsonan [kh] dalam bahasa 

Indonesia tersebut merupakan kata 

serapan dari bahasa Arab. Oleh 

karena itu, terjadi perubahan sesuai 

proses data (32) di atas, yaitu 

perubahan konsonan /h/ menjadi /k/. 

Perubahan ini terjadi dalam bentuk 

substitusi konsonan /h/ menjadi /k/ 

sehingga terjadi pelesapan konsonan 

/h/ sehingga penyebutannya menjadi 

Karis.  

(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdul Haris 

Haris  

K + Haris 

*Kharis 

Karis 

Ahmad Sibawaih 

Sibaw 

K + Sibaw 

*Ksibaw 

*Kibaw 

Kibang 
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Pada data (33), terdapat juga 

keunikan nama panggilan Kibang 

yang berasal dari nama Ahmad 

Sibawaih. Kemudian, nama tersebut 

dipotong menjadi nama panggilan 

Sibaw. Namun, masyarakat Desa 

Landah memiliki keunikan tersendiri 

dalam penyebutan nama orang 

dengan menambahkan konsonan /k/ 

pada awal nama yang seharusnya 

menjadi *Ksibaw. Nama *Ksibaw 

tersebut tidak berterima atau tidak 

lazim bagi masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Ksibaw terjadi 

gugus konsonan [ks] yang 

mempengaruhi penyebutan dalam 

tuturan masyarakat Desa Landah. 

Meskipun dalam bahasa Indonesia 

terdapat kata yang memiliki gugus 

konsonan [ks], seperti aksi, eksklusif, 

eksplorasi, tetapi dalam isolek 

bahasa Sasak di Desa Landah gugus 

konsonan [ks] tidak berterima. Kata-

kata yang memiliki gugus konsonan 

[ks] dalam bahasa Indonesia tersebut 

merupakan kata serapan dari bahasa 

Inggris, yaitu action, exclusive, 

exploration. Oleh karena itu, terjadi 

perubahan sesuai proses data (33) di 

atas, yaitu perubahan konsonan /s/ 

menjadi /k/. Perubahan ini terjadi 

dalam bentuk substitusi konsonan /s/ 

menjadi /k/ sehingga terjadi 

pelesapan konsonan /s/ yang 

seharusnya menjadi *Kibaw. 

Meskipun demikian, nama *Kibaw 

masih dianggap tidak berterima 

karena masyarakat Desa Landah sulit 

melafalkan bunyi /w/ pada akhir 

nama sehingga penyebutannya 

menjadi Kibang. 

 

 

(34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data (34), terdapat 

keunikan nama panggilan Kawar 

yang berasal dari nama Mawardidi. 

Kemudian, nama tersebut dipotong 

menjadi nama panggilan Mawar. 

Namun, masyarakat Desa Landah 

memiliki keunikan tersendiri dalam 

penyebutan nama orang dengan 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama yang seharusnya menjadi 

*Kmawar. Nama *Kmawar tersebut 

tidak berterima atau tidak lazim bagi 

masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Kmawar terjadi 

gugus konsonan [km] yang 

mempengaruhi penyebutan dalam 

tuturan masyarakat Desa Landah. 

Meskipun dalam bahasa Indonesia 

terdapat kata yang memiliki gugus 

konsonan [km], seperti sukma. Akan  

tetapi dalam isolek bahasa Sasak di 

Desa Landah gugus konsonan [km] 

tidak berterima. Kata yang memiliki 

gugus konsonan [km] dalam bahasa 

Indonesia tersebut berasal dari 

bahasa Jawa. Oleh karena itu, terjadi 

perubahan sesuai proses data (34) di 

atas, yaitu perubahan konsonan /m/ 

menjadi /k/. Perubahan ini terjadi 

dalam bentuk substitusi konsonan 

Mawardidi  

Mawar 

K + Mawar 

*Kmawar 

Kawar 
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/m/ menjadi /k/ sehingga terjadi 

pelesapan konsonan /m/ sehingga 

penyebutannya menjadi Kawar.  

(35) 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data (35), terdapat 

keunikan nama panggilan Kait yang 

berasal dari nama Nursait. 

Kemudian, nama tersebut dipotong 

menjadi nama panggilan Sait. 

Namun, masyarakat Desa Landah 

memiliki keunikan tersendiri dalam 

penyebutan nama orang dengan 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama yang seharusnya menjadi 

*Ksait. Nama *Ksait tersebut tidak 

berterima atau tidak lazim bagi 

masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Ksait terjadi gugus 

konsonan [ks] yang mempengaruhi 

penyebutan dalam tuturan 

masyarakat Desa Landah. Dalam 

bahasa Indonesia juga tidak 

ditemukan kata yang memiliki gugus 

konsonan [ks]. Oleh karena itu, 

terjadi perubahan sesuai proses data 

(35) di atas, yaitu perubahan 

konsonan /s/ menjadi /k/. Perubahan 

ini terjadi dalam bentuk substitusi 

konsonan /s/ menjadi /k/ sehingga 

terjadi pelesapan konsonan /s/ 

sehingga penyebutannya menjadi 

Kait.  

 (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data (36), terdapat 

keunikan nama panggilan Kani yang 

berasal dari nama Ahmad Yani. 

Kemudian, nama tersebut dipotong 

menjadi nama panggilan Yani. 

Namun, masyarakat Desa Landah 

memiliki keunikan tersendiri dalam 

penyebutan nama orang dengan 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama yang seharusnya menjadi 

*Kyani. Nama *Kyani tersebut tidak 

berterima atau tidak lazim bagi 

masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Kyani terjadi 

gugus konsonan [ky] yang 

mempengaruhi penyebutan dalam 

tuturan masyarakat Desa Landah. 

Dalam isolek bahasa Sasak di Desa 

Landah, gugus konsonan [ky] tidak 

berterima. Begitu juga dalam bahasa 

Indonesia tidak ditemukan kata yang 

memiliki gugus konsonan [ky]. Oleh 

karena itu, terjadi perubahan sesuai 

proses data (36) di atas, yaitu 

perubahan konsonan /y/ menjadi /k/. 

Perubahan ini terjadi dalam bentuk 

substitusi konsonan /y/ menjadi /k/ 

sehingga terjadi pelesapan konsonan 

/y/ sehingga penyebutannya menjadi 

Kani.  

Nursait  

Sait  

K + Sait 

*Ksait 

Kait 

Ahmad Yani 

Yani 

K + Yani 

*Kyani 

Kani 
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 (37) 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data (37), terdapat 

keunikan nama panggilan Kayan 

yang berasal dari nama Nurbayan. 

Kemudian, nama tersebut dipotong 

menjadi nama panggilan Bayan. 

Namun, masyarakat Desa Landah 

memiliki keunikan tersendiri dalam 

penyebutan nama orang dengan 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama yang seharusnya menjadi 

*Kbayan. Nama *Kbayan tersebut 

tidak berterima atau tidak lazim bagi 

masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Kbayan terjadi 

gugus konsonan [kb] yang 

mempengaruhi penyebutan dalam 

tuturan masyarakat Desa Landah. 

Meskipun dalam bahasa Indonesia 

terdapat kata yang memiliki gugus 

konsonan [kb], seperti akbar, takbir. 

Akan  tetapi, dalam isolek bahasa 

Sasak di Desa Landah gugus 

konsonan [kb] tidak berterima. Kata 

yang memiliki gugus konsonan [kb] 

dalam bahasa Indonesia tersebut 

merupakan kata serapan dari bahasa 

Arab. Oleh karena itu, terjadi 

perubahan sesuai proses data (37) di 

atas, yaitu perubahan konsonan /b/ 

menjadi /k/. Perubahan ini terjadi 

dalam bentuk substitusi konsonan /b/ 

menjadi /k/ sehingga terjadi 

pelesapan konsonan /b/ sehingga 

penyebutannya menjadi Kayan.  

           

(38) 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data (38), terdapat 

keunikan nama panggilan Kasip 

yang berasal dari nama Rasip. 

Namun, masyarakat Desa Landah 

memiliki keunikan tersendiri dalam 

penyebutan nama orang dengan 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama yang seharusnya menjadi 

*Krasip. Nama *Krasip tersebut 

tidak berterima atau tidak lazim bagi 

masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Krasip terjadi 

gugus konsonan [kr] yang 

mempengaruhi penyebutan dalam 

tuturan masyarakat Desa Landah. 

Meskipun dalam bahasa Indonesia 

terdapat kata yang memiliki gugus 

konsonan [kr], seperti kreasi, kreatif, 

kredit, kritik, tetapi dalam isolek 

bahasa Sasak di Desa Landah gugus 

konsonan [kr] tidak berterima. Kata-

kata yang memiliki gugus konsonan 

[kr] dalam bahasa Indonesia tersebut 

merupakan kata serapan dari bahasa 

Inggris, yaitu creation, creative, 

credit, critic. Oleh karena itu, terjadi 

perubahan sesuai proses data (38) di 

atas, yaitu perubahan konsonan /r/ 

Rasip 

Rasip 

K + Rasip 

*Krasip 

Kasip 

Nurbayan  

Bayan 

K + Bayan 

*Kbayan 

Kayan 
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menjadi /k/. Perubahan ini terjadi 

dalam bentuk substitusi konsonan /r/ 

menjadi /k/ sehingga terjadi 

pelesapan konsonan /r/ sehingga 

penyebutannya menjadi Kasip.  

 

             

(39) 

 

 

 

 

 

 

Pada data (39), terdapat 

keunikan nama panggilan Kahar 

yang berasal dari nama Sahar. 

Namun, masyarakat Desa Landah 

memiliki keunikan tersendiri dalam 

penyebutan nama orang dengan 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama yang seharusnya menjadi 

*Ksahar. Nama *Ksahar tersebut 

tidak berterima atau tidak lazim bagi 

masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Ksahar terjadi 

gugus konsonan [ks] yang 

mempengaruhi penyebutan dalam 

tuturan masyarakat Desa Landah. 

Meskipun dalam bahasa Indonesia 

terdapat kata yang memiliki gugus 

konsonan [ks], seperti aksi, eksklusif, 

eksplorasi, tetapi dalam isolek 

bahasa Sasak di Desa Landah gugus 

konsonan [ks] tidak berterima. Kata-

kata yang memiliki gugus konsonan 

[ks] dalam bahasa Indonesia tersebut 

merupakan kata serapan dari bahasa 

Inggris, yaitu action, exclusive, 

exploration. Oleh karena itu, terjadi 

perubahan sesuai proses data (39) di 

atas, yaitu perubahan konsonan /s/ 

menjadi /k/. Perubahan ini terjadi 

dalam bentuk substitusi konsonan /s/ 

menjadi /k/ sehingga terjadi 

pelesapan konsonan /s/ sehingga 

penyebutannya menjadi Kahar.  

 

          

(40) 

 

 

 

 

 

 

Pada data (40), terdapat 

keunikan nama panggilan Kakir yang 

berasal dari nama Zakir. Namun, 

masyarakat Desa Landah memiliki 

keunikan tersendiri dalam 

penyebutan nama orang dengan 

menambahkan konsonan /k/ pada 

awal nama yang seharusnya menjadi 

*Kzakir. Nama *Kzakir tersebut 

tidak berterima atau tidak lazim bagi 

masyarakat Desa Landah.  

Pada nama *Kzakir terjadi 

gugus konsonan [kz] yang 

mempengaruhi penyebutan dalam 

tuturan masyarakat Desa Landah. 

Dalam isolek bahasa Sasak di Desa 

Landah, gugus konsonan [kz] tidak 

berterima. Begitu juga dalam bahasa 

Indonesia tidak ditemukan kata yang 

memiliki gugus konsonan [kz]. Oleh 

karena itu, terjadi perubahan sesuai 

proses data (40) di atas, yaitu 

Zakir 

Zakir 

K + Zakir 

*Kzakir 

Kakir 

Sahar  

Sahar 

K + Sahar 

*Ksahar 

Kahar 
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perubahan konsonan /z/ menjadi /k/. 

Perubahan ini terjadi dalam bentuk 

substitusi konsonan /z/ menjadi /k/ 

sehingga terjadi pelesapan konsonan 

/z/ sehingga penyebutannya menjadi 

Kakir.  

c. Fungsi Perubahan Fonemis 

Pada Nama Diri Di Desa 

Landah 

Perubahan fonemis pada nama 

diri di Desa Landah memiliki dua 

fungsi, yaitu fungsi keakraban dan 

fungsi sebagai pronomina. Fungsi-

fungsi tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Fungsi Keakraban 

Perubahan fonemis berupa 

penambahan konsonan /k/ pada 

setiap nama orang di Desa Landah 

memiliki fungsi keakraban.  Apabila 

tidak menggunakan bentuk tersebut 

dalam tuturan langsung masyarakat 

isolek desa Landah akan dianggap 

tidak lazim dan tidak berterima. 

Fungsi keakraban perubahan fonemis 

pada nama diri di Desa Landah dapat 

dilihat dari tuturan masyarakat Desa 

Landah pada data berikut ini. 

 

 

(41) 

 

 

Berdasarkan data (41) di atas, 

terlihat bahwa nama Nuraksa 

mengalami perubahan fonemis 

berupa penambahan konsonan /k/ 

pada awal nama menjadi Kase. 

Penambahan tersebut dapat diketahui 

fungsinya sebagai bentuk keakraban 

dan sebagai bentuk pronomina 

persona ketiga. Apabila tidak ada 

penambahan konsonan /k/ pada nama 

Nuraksa tersebut, maka akan terjadi 

kesan asing atau tidak akrab antara 

penutur yang satu dengan yang lain. 

 

 

Sahar    : Nur, mbe e laiq tie? 

[Nur, mbe  lai ti?] 

‘Nur, mau kemana 

itu?’ 

Nurman  

 

: Ek lalo jok balen Kase. 

[k lalo jok balen 

Kas] 

‘Saya mau pergi ke 

rumah Nuraksa’ 

Sahar    : E lalo kemben? 

[ lalo kmben?] 

‘Mau ngapain?’ 

Nurman  : Araq ek urus apiq ni 

semendaq. 

[Ara k urus api ni 

smnda] 

‘Ada urusan sebentar’ 

Sahar    : Aoq aneh menu jaq. 

[Ao aneh mnu ja] 

‘Iya sudah kalau 

begitu’ 
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b. Fungsi Pronomina 

Selain fungsi keakraban, 

perubahan fonemis nama diri di Desa 

Landah juga memiliki fungsi sebagai 

pronomina. Hal ini dapat dibuktikan 

pada data berikut ini. 

(42) 

  

 

Berdasarkan data (42) di atas, dapat 

dilihat bahwa penyebutan nama 

Kimah dan Kudin berfungsi sebagai 

bentuk pronomina  persona ketiga.  

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

Muniham  : Imaaah o Imah! Mbe 

lain Kimah ah? 

[Imaaah o Imah! Mbe 

lain Kimah ah?] 

‘Imaaah o Imah! 

Kimah pergi kemana 

ya?’  

Rubakyah  : Bareh juluq inaq 

kake. Ek lalo 

boya’ano jok balen 

Kudin. Antehko 

semendaq. 

[Bareh julu ina 

kak. k lalo 

boyaano jok balen 

Kudin. Antehk 

smnda] 

‘Nanti dulu Bi. Saya 

cari ke rumah Kudin. 

Tunggu sebentar.’ 
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D. SIMPULAN DAN 

SARAN 

 
a.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 

peneliti dapat menganalisis bentuk, 

proses, dan fungsi perubahan 

fonemis pada nama diri di Desa 

Landah, Kecamatan Praya Timur, 

Lombok Tengah. Dari hasil analisis 

data tersebut dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Bentuk perubahan fonemis 

pada nama diri di Desa 

Landah berupa satuan lingual 

yang berbentuk kata, 

kelompok kata, dan 

penggalan kata. Kelompok 

kata yang dimaksud berupa 

nama lengkap yang terdiri 

dari nama depan, nama 

tengah, dan nama akhir. 

Bentuk perubahan fonemis 

yang terjadi adalah 

penambahan konsonan /k/ 

pada setiap nama orang. 

Bentuk nama diri ini 

diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu penambahan konsonan 

dan perubahan konsonan.  

2. Proses perubahan fonemis 

pada nama diri di Desa 

Landah memiliki dua proses, 

yaitu proses penambahan 

konsonan dan proses 

perubahan konsonan. Proses 

penambahan konsonan 

berupa penambahan 

konsonan /k/ pada setiap 

nama orang yang diawali 

dengan huruf vokal. 

Sementara itu, proses 

perubahan konsonan terjadi 

ketika nama orang tersebut 

diawali dengan huruf 

konsonan. Perubahan 

konsonan ini berupa 

substitusi antara konsonan 

pada awal nama orang 

tersebut dengan konsonan /k/ 

yang lazim digunakan oleh 

masyarakat Desa Landah 

untuk menyebut nama orang, 

sehingga konsonan pada awal 

nama orang tersebut 

mengalami pelesapan. 

3. Perubahan fonemis pada 

nama diri di Desa Landah 

memiliki dua fungsi, yaitu 

fungsi keakraban dan fungsi 

sebagai pronomina. 

 

b. Saran 

Penelitian mengenai nama diri 

bahasa Sasak masih sangat jarang 

dilakukan. Padahal penelitian 

semacam ini sangat berguna dalam 

upaya pelestarian dan pengembangan 

bahasa Sasak. Selain itu, hal ini juga 

dapat menambah kecintaan 

masyarakat Sasak terhadap 

bahasanya sendiri mengingat 

penggunaan bahasa Sasak oleh suku 

Sasak saat ini sudah cukup 

memprihatinkan.  

Penelitian tentang perubahan 

fonemis pada nama diri di Desa 

Landah inipun belum sempurna 

dilakukan. Artinya, masih ada 

pembentukan nama-nama lain, 

seperti nama julukan dan nama 

samaran. Bagi peneliti selanjutnya, 

alangkah baiknya jika meneliti 

masalah nama julukan dan samaran 

tersebut agar dapat melengkapi 

penelitian yang telah ada. 
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