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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui leksem yang digunakan 

untuk mengungkapkan aktivitas tangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui komponen makna yang terdapat dalam leksem pengungkap 

aktivitas tangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

metode simak, cakap, introspeksi disertai dengan beberapa teknik lanjutan sesuai 

dengan yang dibutuhkan di lapangan. Sementara itu, metode penyajian dan 

analisis data menggunakan metode informal dan formal. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah leksem dalam bahasa Sasak Isolek 

Perina yang digunakan untuk menyatakan aktivitas tangan yang mencakup 

memegang ’təgəl’, aktivitas tangan menyentuh ‘gorEt’, aktivitas tangan untuk 

mengambil ‘baIt’, aktivitas tangan untuk membawa ‘jau?’, aktivitas tangan untuk 

meletakkan ‘polo?/tolo?’, aktivitas tangan untuk memberi ‘bEŋ’ aktivitas tangan 

untuk menerima ‘tərima?’, aktivitas tangan untuk membuka ‘buka?’, aktivitas 

tangan untuk menutup ‘Empət’, aktivitas tangan untuk menarik ‘antu?’, aktivitas 

tangan untuk menekan ‘ənjək’, aktivitas tangan untuk menyakiti ‘ñakItan’, 

aktivitas tangan untuk menghancurkan ‘ñEda?’, aktivitas tangan untuk menunjuk 

‘tEjo?’, dan aktivitas tangan untuk memanggil ‘uwap’. 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: leksem, medan makna, aktivitas tangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah sistem 

lambang bunyi yang bersifat arbitrer 

dan memiliki makna yang dihasilkan 

oleh alat  ucap manusia. Bahasa 

memiliki peranan sangat penting 

dalam kehidupan manusia karena 

setiap manusia  menggunakan dan 

membutuhkan bahasa untuk 

berinteraksi atau berkomunikasi, 

dalam arti alat untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep atau 

perasaan. Dengan demikian, dapat 

dijelaskan bahwa bahasa merupakan 

suatu sarana yang digunakan 

manusia untuk saling memahami satu 

sama lain dengan berbagai bentuk 

dan struktur serta acuan di 

lingkungan sekitar. 

Pengembangkan sistem 

kebudayaan Indonesia sebagai dasar 

pemikiran seperti yang dimaksud di 

atas, dapat dijadikan tolok ukur 

untuk mencapai pengembangan 

bahasa daerah. Hal tersebut 

dilakukan untuk mencapai tujuan 

kebudayaan baru yakni adanya usaha 

pengelolaan dan penghidupan fungsi 

bahasa daerah sebagai wahana 

kehidupan sosial budaya daerah, 

wahana komunikasi dalam wawasan 

nusantara (Sutarja, 1985: 44 dalam 

Kaharuddin, 1993: 3), serta 

menyadari bahwa bahasa daerah 

sebagai warisan budaya harus terus 

dibina, dikembangkan, dan 

dipertahankan.  

Salah satu bahasa daerah 

yang terdapat di kawasan nusantara 

yaitu bahasa Sasak. Bahasa Sasak 

merupakan salah satu aspek 

kebudayaan Sasak dan sebagai 

khasanah budaya trasdisional seperti 

halnya bahasa-bahasa daerah lain, 

yang perlu dipelihara dan 

dikembangkan terus-menerus agar 

peranannya tidak hanya sebagai alat 

komunikasi antar penutur saja, tetapi 

dapat juga menjadi sumber 

pengayaan bahasa Indonesia. Dalam 

kedudukannya sebagai bahasa sehari-

hari, bahasa Sasak memiki empat 

dialek di antaranya adalah bahasa 

Sasak dialek Meno-Mene, bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene, bahasa 

Sasak dialek Meriaq-Merikuq dan 

bahasa Sasak dialek Keto-Kete.  

Bahasa Perina adalah bahasa 

Sasak yang ada di Pulau Lombok 

Nusa Tenggara Barat (NTB) apabila 

dilihat dari ciri-cirinya termasuk 

dalam Dialek Meno-Mene. Bahasa 

Sasak Isolek Desa Perina memiliki 

leksem pengungkap aktivitas tangan 

yang ditandai dengan kata ənggəm 

‘genggam’, bau ‘tangkap’, təgəl 

‘pegang’ yang merupakan anggota 

aktivitas tangan yang berada dalam 

satu submedan makna. Ketiga kata 

ini menggunakan tangan sebagai alat 

atau merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh tangan. Perbedaanya, 

jika ənggəm menggunakan semua 

jari dengan genggaman yang kuat 

untuk memegang, sedangkan bau 

memegang dengan tujuan khusus 

untuk menangkap karena menerima 

kehadiran sasaran dan menghentikan 

gerak sasaran yang disertai 

kerefleksian gerak. Sementara itu, 

təgel dapat dijelaskan sebagai 

perbuatan atau aktivitas tangan untuk 

memegang apa saja.  

Berdasarkan uraian di atas, 

pada kesempatan ini, peneliti 

melakukan penelitian tentang 

semantik isolek Perina. Oleh karena 

masalah semantik sangat luas, maka 

penelitian ini dipusatkan kepada 

“Medan Makna Aktivitas Tangan 
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dalam Bahasa Sasak Isolek Perina 

Kecamatan Jonggat Kabupaten 

Lombok Tengah”. Judul ini 

ditetapkan karena diketahui medan 

makna aktivitas tangan dalam bahasa 

Sasak belum pernah diangkat sebagai 

judul penelitian, khususnya tentang 

medan makna aktivitas tangan di 

desa Perina, dan perkembangan 

bahasa di desa tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, 

ditemukan beberapa rumusan 

masalah yang ingin dikaji di dalam 

penelitian ini, adapun rumusan 

masalah disajikan dalam pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk 

leksem yang tergolong 

aktivitas tangan dalam 

bahasa Sasak Isolek Perina 

di Kecamatan Jonggat 

Kabupaten Lombok 

Tengah ? 

2. Bagaimanakah komponen 

makna leksem aktivitas 

tangan yang terdapat 

dalam bahasa Sasak Isolek 

Perina di Kecamatan 

Jonggat Kabupaten 

Lombok Tengah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bentuk 

leksem-leksem yang 

tergolong aktivitas tangan 

dalam bahasa Sasak Isolek 

Perina di Kecamatan 

Jonggat Kagupaten 

Lombok Tengah; 

2. Untuk mengetahui 

komponen makna dari 

seperangkat leksem 

tersebut ke dalam 

submedan yang lebih 

kecil. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan di atas, manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Menambah pengetahuan 

secara ilmiah bagi penulis 

sendiri; 

2. Mendokumentasikan 

tentang medan makna 

aktivitas tangan dalam 

bahasa Sasak; dan 

3. Menambah 

perbendaharaan kosa kata 

bahasa Sasak. 

BAB II 

METODE PEELITIAN 
2.1 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian mengenai 

medan makna aktivitas tangan dalam 

Bahasa Sasak dialek Meno-Mene 

Isolek Perina ialah seluruh penutur 

yang ada di wilayah tersebut. 

Populasi ini juga mencakup penutur 

asli dengan arti bahwa masyarakat 

yang mendiami wilayah tersebut 

ialah masyarakat asli dan tidak 

memiliki bahasa selain dialek Meno-

Mene tersebut. 

2.2 Sampel Penelitian 

Sementara itu, sampel 

penelitian ialah sebagaian dari 

keseluruhan populasi yang dijadikan 

sebagai perwakilan. Pemilihan 

sebagian dari keseluruhan individu 

atau penutur di suatu wilayah yang 

dijadikan objek penelitian itulah 

yang disebut sampel (Mahsun, 

2017:35). Oleh karena itu, dari 

seluruh populasi yang ada diambil 

dua dusun sebagai sampel yaitu, 

Dusun Perina Lauq dan Dusun 

Perina Daye.  
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Selain itu, pemilihan sampel 

informan mengikuti sembilan 

persyaratan yang dipakai (Mahsun, 

2006: 34), yaitu (1) berjenis kelamin 

pria atau wanita, (2) berusia antara 

25-56 tahun (tidak pikun), (3) orang 

tua, istri atau suami informan lahir 

dan dibesarkan di desa itu serta 

jarang atau tidak pernah 

meninggalkan desanya, (4) 

berpendidikan maksimal pendidikan 

dasar (SD, SLTP), (5) berstatus 

sosial menengah (tidak rendah atau 

tidak tinggi) dengan harapan tidak 

terlalu tinggi mobilitasnya, (6) 

pekerjaannya petani atau buruh, (7) 

memiliki kebanggaan terhadap 

isoleknya, (8) dapat berbahasa 

Indonesia, dan (9) sehat jasmani dan 

rohani. 

2.3 Metode dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh hasil 

yang memadai metode pengumpulan 

data pada dasarnya dibagi menjadi 

tiga tahapan, yaitu (a) tahapan 

penyediaan data, (b) tahapan analisis 

data, (c) tahapan penyajian hasil 

analisis data. Ketiga tahapan tersebut 

dipaparkan satu persatu sebagai 

berikut. 

2.3.1 Metode Simak 

Metode yang digunakan 

dalam proses pengumpulan data ini 

ialah metode simak. Metode 

penyediaan data ini diberi nama 

metode simak karena cara yang 

digunakan untuk memperoleh data 

dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa. Istilah 

menyimak di sini tidak hanya 

berkaitan dengan penggunaan bahasa 

secara lisan, tetapi juga penggunaan 

bahasa secara tertulis (Mahsun, 

2005: 90). Dengan demikian, metode 

inilah yang digunakan sebagai 

metode pengumpulan  serta tidak 

menggunakan sejumlah teknik 

lanjutan karena didukung oleh 

kemampuan penguasaan bahasa yang 

diteliti oleh peneliti.  

2.3.2 Metode Cakap 

Metode cakap memiliki 

teknik dasar berupa teknik pancing, 

karena percakapan yang diharapkan 

sebagai pelaksanaan metode tersebut 

hanya dimungkinkan muncul jika 

peneliti memberi stimulasi 

(pancingan) pada informan untuk 

memunculkan gejala kebahasaan 

yang diharapakan oleh peneliti. 

Dengan demikian, peneliti akan 

menyiapkan beberapa daftar 

pertanyaan berdasarkan watak objek 

dan tujuan penelitian. 

2.3.3 Metode Introspeksi 

Sudaryanto (1993a dan 1993b 

dalam Mahsun 2005: 102), 

mengklasifikasikan metode ini 

sebagai metode dalam analisis data, 

atau yang sebutnya sebagai metode 

refleksif-introspektif, yaitu upaya 

melibatkan atau memanfaatkan 

sepenuh-penuhnya, secara optimal, 

peran peneliti sebagai penutur bahasa 

tanpa meleburlenyapkan peran 

kepenelitian itu sesuai dengan tujuan 

penelitiannya oleh Botha 1981 

(dalam Mahsun, 2005: 102). 

2.4 Metode dan Teknik Analisis 

Data 

Metode analisis data 

dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis komponen. Teknik 

tersebut digunakan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan makna 

kata yang tergolong dalam wilayah 

makna yang sama misalnya leksem 

enggem ‘genggam’, bau ‘tangkap’, 

təgəl ‘pegang’, leksem tersebut 

terdapat dalam satu medan makna 

aktivitas tangan nəgel ‘memegang’. 
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Persamaannya adalah ketiga leksem 

tersebut sama-sama termasuk medan 

makna aktivitas tangan nəgel 

‘memegang’, sedangkan 

perbedaannya adalah leksem ənggəm 

‘genggam’ memiliki komponen 

makna yaitu jari-jari menekan 

sasaran ke telapak tangan; 

ketercakupan dalam genggaman 

sedangkan leksem bau ‘tangkap’ 

memiliki komponen makna yaitu 

motivasi menghentikan gerak 

sasaran; menangkap kehadiran 

sasaran; refleksi gerak, leksem təgəl 

‘pegang’ memiliki komponen makna 

yaitu aktivitas memegang; apa saja. 

2.5 Metode dan Teknik 

Penyajian Hasil Analisis Data 

Sudaryanto, (1993 dalam 

Mahsun, 2005: 116) hasil analisis 

yang berupa kaidah-kaidah dapat 

disajikan melalui dua cara, yaitu (a) 

perumusan dengan menggunakan 

kata-kata biasa, termasuk 

penggunaan terminologi 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. 

Penyajian hasil analisis data 

digunakan metode yang disarankan 

oleh Sudariyanto (1993: 145), yaitu 

metode formal (menyajikan hasil 

analisis data dengan menggunakan 

kata atau kalimat-kalimat) dan 

informal (penggunaan lambang-

lambang). 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahasa Sasak Isolek Perina 

memiliki 17 leksem yang 

menyatakan aktivitas tangan. 

Leksem-leksem pengungkap 

aktivitas tangan tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi tujuh belas 

kelompok atau submedan. 

Pembagian tersebut didasarkan pada 

tujuan aktivitasnya.  Kelompok atau 

submedan tersebut terdiri atas (1) 

memegang ‘təgəl’, (2) menyentuh 

‘gorEt’, (3) membawa ‘jaU?’, (4) 

meletakkan ‘pɔlɔ?/tɔlɔ?’, (5) 

mengambil ‘bait’, (6) memberi 

‘bEŋ’, (7) menerima ‘tərima?’, (8) 

membuka ‘buka?’, (9) menutup 

‘Empət’, (10) menarik ‘antu?’, (11) 

menekan ‘əñjək’, (12) menyakiti 

‘ñakItan’, (13), menghancurkan 

‘ñEda?’, (14) menunjuk ‘tEjo?’,  

(15) memanggil ‘Uwap’, (16) 

menyalam ‘salam’, dan (17) 

menghambat ‘adaŋ’. Analisis medan 

dan submedan makna aktivitas 

tangan dalam bahasa Sasak Isolek 

Perina dapat dilihat pada uraian 

berikut. 

3.1 Aktivitas Tangan untuk 

Memegang (nəgəl) 

 Medan makna aktivitas 

tangan untuk memegang memiliki 

sembilan leksem, yaitu təgəl 

‘pegang’əŋgəm, ‘genggam’bərəŋgəm 

‘kepal’, bau ‘tangkap’, kapoŋ 

‘peluk’, rEndaŋ ‘rangkul’, lokE? 

‘kupas’, umba? ‘gendong’, dan Opɔŋ 

‘bopong’. 

a. Leksem təgəl ‘pegang’ 

Leksem təgəl merupakan 

bentuk dasar dan bentuk aktifnya 

nəgəl ‘memegang’. Leksem təgəl 

‘pegang’ ini memiliki komponen 

makna yang bersifat  aktivitas 

memegang oleh semua jari + 

sasaran apa saja. Penggunaan 

leksem tegal dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

təgəl buku ne juluq seberaq, 

eaq joq jeding. 

‘Pegang buku ini dulu  

sebentar, saya mau ke 

kamar mandi!’ 
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b. Leksem əŋgəm ‘genggam’ 

Leksem əŋgəm memiliki  

komponen makna yang mencakup  

jari-jari menekan ke telapak tangan 

+ ketercakupan sasaran dalam 

genggaman. Berikut contoh leksem  

əŋgəm seperti yang tampak pada 

contoh kalimat berikut. 

əŋgəm kepeng ne aden 

ndeq tegitaq. 

‘Genggam uang ini supaya 

tidak terlihat!’ 

c. Leksem  bau ‘tangkap’ 

Leksem bawu ‘tangkap’ 

memiliki komponen makna yang 

mencakup tindakan mengarah 

kepada gerak sasaran + menangkap 

sasaran. Penggunaan leksem bawu 

tersebut dapat dilihat pada contoh 

berikut. 

Dendeq bau manuk tie! 

‘Jangan tangkap ayam itu!’ 

d. Leksem bərəŋgəm 

‘kepal/mengepal’ 

Leksem bərəŋgəm memiliki 

komponen  makna jari-jari menekan  

sasaran ke telapak tangan + tekanan 

jari-jari kuat + ketercakupan 

sasaran dalam genggaman.  

Penggunaan leksem bərəŋgəm dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

Lamun araq dengan 

bərəŋgəm ie tanden 

dengan no gedek 

‘Kalau ada orang yang 

mengepal itu tandanya 

orang tersebut marah’ 

e. Leksem kapoŋ ‘peluk’ 

Leksem kapoŋ ‘peluk’ 

memiliki komponen makna gerakan 

kedua tangan (lengan) yang 

disilangkan kepada sasaran + 

ketercakupan objek + motivasi 

merapatkan objek ke tubuh. 

Penggunaan leksem kapoŋ dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

kapoŋ galeng tie adem 

anget. 

‘Peluk bantal guling itu 

supaya kamu hangat.’ 

f. Leksem rEndaŋ ‘rangkul’ 

Leksem rEndaŋ ‘rangkul’ 

memliki komponen makna 

meletakkan salah satu tangan 

(lengan) kepada pundak seseorang + 

ketercakupan objek + motivasi 

mendekatkan objek ke bagian 

samping tubuh. Penggunaan leksem 

rEndaŋ dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

rEndaŋ baturm saq sakit 

naen tie! 

‘Rangkul temanmu yang 

kakinya sakit itu!’ 

g. Leksem lokE? ‘kupas’ 

Leksem lokE? ‘kupas’ 

memiliki komponen makna gerakan 

tangan dan seluruh jari yang tertuju 

kepada objek langsung + membuka 

bagian dari objek. Penggunaan 

leksem lokE?  dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

lokE?  juluq lokengn 

sampe mones. 

‘Kupas terlebih dahulu 

kulitnya hingga bersih’. 

h. Leksem umba? ‘gendong’  

Leksem umba? ‘gendong’ 

memiliki komponen makna 

merangkul dan mengangkat objek + 

didekatkan ke bagian tubuh . 

Penggunaan leksem umba? 

‘gendong’ dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

umba?  ariqm seberaq. 

‘Gendong Adikmu 

sebentar’. 

i. Leksem opoŋ ‘bopong’ 

Leksem opoŋ ‘bopong’ 

memiliki komponen makna  gerakan 

kedua tangan (lengan) secara 

melingkar kepada sararan + 
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ketercakupan seluruh objek + 

membawa atau memindahkan posisi 

objek. Penggunaan leksem opoŋ 

‘bopong’ dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

opoŋ galengm jok 

kamarm. 

‘Bopong bantalmu ke 

kamarmu’. 

3.2  Aktivitas Tangan untuk 

Menyentuh 

Leksem-leksem dalam bahasa 

Sasak Isolek Perine yang 

menyatakan aktivitas tangan untuk 

tujuan menyentuh adalah sebagai 

berikut. 

a. Leksem gorEt ‘sentuh’ 

 Leksem gorEt memiliki  

komponen makna gerakan ujung jari 

yang dilakukan secara lembut/pelan 

+ sasaran + menyentuh sasaran 

dengan waktu singkat. Penggunaan 

leksem gorEt dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

Awas lamum bani gorEt 

seninengq! 

‘Awas jika kamu berani 

sentuh istriku!’ 

b. Leksem colEt  ‘colek’ 

Leksem colEt ‘colek’ 

memiliki komponen makna ujung 

jari-jari + sasaran + motivasi untuk 

mendapatkan respon dari sasaran. 

Penggunaan leksem colEt dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

Dendeq girang colEt 

dengan lamun ndeq wah 

kenal jaoq. 

‘Jangan colek seseorang 

kalau belum kenal dengan 

baik’. 

c. Leksem gɔlam  

‘usap/mengusap’ 

Leksem gɔlam 

‘usap/mengusap’ memiliki 

komponen makna telapak tangan 

yang diusapkan kepada sasaran + 

motivasi untuk memberikan 

ransangan berupa perhatian. 

Penggunaan leksem gɔlam 

‘usap/mengusap’ dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

gɔlam muen sekali aden 

sadar! 

‘Usap mukanya supaya dia 

sadar!’ 

d. Leksem pəcE? ‘pijat’ 

Leksem pəcE? memiliki 

komponen makna ujung jari-jari 

atau telapak tangan + sasaran + 

memberikan tekanan kepada objek. 

Berikut contoh penggunaan leksem 

tersebut. 

Dendeq pəcE?  bungkaq 

saq sakit tie!. 

‘Jangan kamu pijat pundak 

saya yang sakit itu!’ 

e. Leksem kətɔk  ‘ketok’ 

Leksem kətɔk memiliki 

komponen makna gerakan tangan 

yang dilakukan oleh jari yang lipat + 

dilakukan secara keras ke sasaran + 

motivasi supaya diperhatikan. 

Berikut penggunaan dari leksem 

kətɔk seperti yang tampak pada 

contoh berikut.  

Cobaq kətɔk lawang tie. 

‘Coba ketok pintu itu 

dulu’. 

3.3 Aktivitas Tangan untuk 

Mengambil 

  Aktivitas tangan untuk 

mengambil dalam bahasa Sasak 

Isolek Perina adalah sebagai berikut.  

a. Leksem baIt ‘ambil’ 

  Leksem baIt ‘ambil’ 

memiliki komponen  makna  

aktivitas tangan  memegang 

+sasaran + dibawa. Penggunaan 

leksem buat dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 
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Endeng ijin juluq lamum 

eaq baIt barang tie. 

‘Minta izin dulu kalau mau 

ambil barang itu.’ 

b. Leksem  aŋkat ‘pungut’ 

Leksem aŋkat ‘pungut’ 

memiliki komponen makna gerakan 

jari-jari mengambil objek + 

mengambil sasaran yang terletak di 

bawah. Penggunaan leksem aŋkat 

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut. 

aŋkat jaje saq teriq leq 

julum tie. 

 ‘Pungut jajan yang jatuh di 

depanmu itu’. 

c. Leksem jəpUt ‘jemput, 

jumput’ 

  Leksem jəpUt memiliki 

komponen makna ujung jari-jari 

tangan  yang dirapatkan +sasaran + 

mendapatkan sebagian dari objek 

atau sasaran. Penggunaan leksem 

jəpUt dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

jəpUt separo jaje tie. 

 ‘Jemput sebagian jajan itu’ 

d. Leksem jəpIt ‘jepit’ 

 Leksem jəpIt ‘jepit’ memiliki 

komponen makna gerakan tangan 

yang dilakukan dengan dua jari + 

mengambil sasaran relatif kecil. 

Penggunaan leksem jəpIt dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

jəpIt buku saq leq 

lempengm tie. 

 ‘Jepit buku yang ada di 

sampingmu itu.’ 

e. Leksem jɔwat ‘gapai/menggapai’ 

  Leksem jɔwat 

‘gapai/menggapai’ memeiliki 

komponen makna gerakan lengan 

dan tangan + diulurkan ke arah 

objek + mendapatkan sasaran yang 

berada jauh dari posisi tubuh. 

Penggunaan leksem jowat dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

Tuaq ndeqn tao jɔwat buaq 

nyambuq no. 

 ‘Paman tidak bisa 

menggapai buah jambu 

itu.’ 

d. Leksem rEmbɔt ‘cabut’ 

Leksem rEmbɔt ‘cabut’ 

memiliki komponen makna  jari-jari 

dan telapak tangan + ketercakupan 

sasaran dalam genggaman + 

sasaran sesuatu yang tertanam + 

tarikan ke atas. Penggunaan leksem 

rEmbɔt dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

Tuaq nyengken rEmbɔt 

pupaq leq julun gang. 

‘Paman sedang cabut 

rumput di depan gang’. 

3.4 Aktivitas Tangan untuk 

Membawa 

Leksem aktivitas tangan 

untuk membawa dalam bahasa Sasak 

Isolek Perina adalah sebagai berikut. 

a. Leksem jaU? ‘bawa’ 

Leksem jau? ‘bawa’ 

memeiliki komponen makna gerakan 

tangan + ketercakupan objek + 

motivasi membawa sasaran. 

Penggunaan leksem oban dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

jaU?  gelas ne sulem jok 

pawon. 

‘Bawa gelas ini sekalian 

kamu ke dapur’. 

b.Leksem bEntEk  ‘tenteng/jinjing’ 
Leksem bEntEk 

‘tenteng/jinjing’ memiliki komponen 

makna gerakan tangan yang 

dilakukan oleh jari + ketercakupan 

sasaran + tangan terjulur ke bawah. 

Penggunaan leksem jingjing dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

bEntEk kayuq tie jok duah. 
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‘Bawa (jinjing/tenteng) 

kayu itu ke luar.’ 

3.5. Aktivitas Tangan untuk 

Meletakkan 

Leksem-leksem dalam bahasa 

Sasak Isolek Perina yang 

menyatakan aktivitas tangan untuk 

adalah sebagai berikut. 

a. Leksem pɔlɔ?/tɔlɔ? ‘simpan’ 

Leksem pɔlɔ? ‘simpan, taruh’ 

memiliki komponen makna yang 

bersifat + tangan + objek yang 

diletakkan tidak tentu + lokasi 

sasaran. Penggunaan leksem simpan 

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut. 

pɔlɔ?  jaje leq atas mije tie. 

‘Simpan jajan itu di atas 

meja’. 

b. Leksem sələt ‘selipkan’ 

Leksem sələt ‘selipkan’ 

memiliki komponen makna gerakan  

tangan atau jari + sasaran berupa 

benda kecil + tempat sasaran di 

antara benda lain. Penggunaan 

leksem sələt dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

sələt jaum ne leq pager tie. 

‘Selipkan dulu jarum ini di 

dinding itu!’ 

c. Leksem pəririq ‘menyimpan’ 

Leksem pəriri ‘menyimpan’ 

memiliki komponen makna yang 

bersifat gerakan tangan + objek 

yang diletakkan tidak tentu + lokasi 

sasaran. Penggunaan leksem pəririq 

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut. 

pəririq solah-solah bukum 

lamum wah ngkah berajah. 

“Simpan dengan bagus 

bukumu kalau sudah 

selesai belajar’. 

d. Leksem talət ‘tanam’ 

Leksem talət ‘tanam’ 

memiliki komponen makna  gerakan 

tangan beserta jari-jari + sasaran 

lubung relatif besar dan kecil + 

gerakkan tangan ditekuk + sasaran 

berupa benda besar dan kecil. 

Penggunaann leksem talət dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

Musim nani ne ape eaqm 

talət? 

‘Musim sekarang ini mau 

tanam apa?’ 

e. Leksem sawUr ‘tebar/lempar’ 

Leksem sawur memiliki 

komponen makna aktivitas tangan 

yang dilakukan oleh semua jari + 

sasaran berwujud biji-bijian yang 

diambil dan diterbarkan + lokasi 

terarah. Pada leksem sawUr dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

sawUr salo nasiq tie jok 

leah aden tekaken siq 

manuk tie. 

‘Lempar sisa nasi itu ke 

halaman supaya dimakan 

oleh ayam itu’. 

f. Leksem tətEh ‘buang’ 

Leksem tətEh ‘buang’ 

memiliki komponen makna  aktivitas 

tangan melempar atau membuang + 

sasaran + motivasi memisahkan 

bagian yang dibuang. Selain itu, 

tətEh  dalam Isoalek Perine bisa 

dilafkan menjadi tEtEh yang 

memiliki arti yang sama, yaitu 

‘buanh.’ Penggunaan leksem tətEh 

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut. 

tətEh apel saq sede tie jok 

duah. 

‘Buang buah apel yang 

rusak itu ke luar’. 

3. 6. Aktivitas Tangan untuk 

Memberi 

 Leksem dalam bahasa Sasak 

isolek Perina yang menyatakan 

aktivitas tangan untuk memberi 

adalah sebagai berikut. 
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a. Leksem bEŋ ‘beri’ 

Leksem bEŋ ‘beri’ memiliki 

komponen makna, yaitu  aktivitas 

tangan besreta jari-jari + diulurkan 

+ sasaran + motivasi mengarahkan 

sasaran kepada lawan. Penggunaan 

leksem bEŋ dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

bEŋ kepeng ne jok tuaqm. 

‘Beri uang ini kepada 

pamanmu’. 

b. Leksem jonjo? ‘beri’ 

Leksem jonjo? ‘beri’ 

memiliki komponen makna, yaitu 

gerakan tangan diulurkan + sasaran 

+ motivasi memberikan objek 

kepada lawan yang memiliki jarak. 

Penggunaan leksem jonjo? dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

jonjo?  tuaqm rokok ne. 

‘Berikan rokok ini kepada 

pamanmu’. 

3.7. Aktivitas Tangan untuk 

Menerima 

Leksem yang menyatakan 

aktivitas tangan untuk menerima 

dalam bahasa Sasak isolek Perina 

ialah tərima? “menerima”. Leksem 

tərima?  memiliki komponen makna 

gerakan tangan + diulurkan + 

sasaran + motivasi mendapatkan 

sasaran. Penggunaan leksem tərima?  

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut. 

Ite ndeqman tərima?  rapot 

‘Kami belum menerima 

raport’ 

3.8 Aktivitas Tangan untuk 

Membuka 

 Leksem-leksem dalam bahasa 

Sasak Isolek Perina yang 

menyatakan aktivtas tangan untuk 

membuka dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

 

a. Leksem buka? ‘buka’ 

Leksem buka? ‘buka’ 

memiliki komponen makna, yaitu 

gerakan tangan berserta seluruh jari 

+ motivasi untuk menggerakkan  

sasaran. Penggunaan leksem buka? 

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut. 

buka?  buku tie leq 

halaman 20. 

‘Buka buku itu di halaman 

20’. 

b. Leksem pəŋɔwaŋ ‘buka?’ 

Leksem pəŋɔwaŋ ‘buka’ 

memiliki komponen makna 

dilakukan oleh tangan + sasaran + 

motivasi menggerakkan sasaran 

dengan gerakan relatif kecil. 

Penggunaan leksem pəŋɔwaŋ dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

pəŋɔwaŋ sekediq lawang 

tie aden tame angin. 

‘Buka sedikit pintu itu 

supaya bisa angin masuk’. 

c. Leksem pəŋaŋa? ‘buka lebar-

lebar’ 

Leksem pəŋaŋa?  memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

yang dilakukan oleh tangan + 

sasaran + motivasi untuk 

menggerakkan sasaran dengan 

membuka bagian dari sasaran. 

Penggunaan leksem pəŋaŋa? dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

pəŋaŋa?  karung tie eaqk 

tamaq dedoro ne. 

‘Buka karung itu saya mau 

masukkan sampah ini’. 

3.9 Aktivitas Tangan untuk 

Menutup 

 Leksem-leksem dalam bahasa 

Sasak isolek Perina yang menyatakan 

aktivitas tangan untuk menutup ialah 

Empət “tutup”.  Leksem empət 

memiliki komponen makna gerakan 

yang dilakukan oleh tangan + 
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sasaran + motivasi menghilangkan 

bagian yang berlubang dari sasaran. 

Berikut contoh dari penggunaan 

leksem tersebut.  

Empət lawang tie lamum 

sugul. 

‘Tutup pintu itu jika kamu 

keluar’. 

3.10. Aktivitas Tangan untuk 

Menarik 

 Leksem-leksem dalam bahasa 

Sasak isolek Perina yang menyatakan 

aktivitas tangan untuk menarik 

adalah sebagai berikut.  

a. Leksem antu? ‘tarik’ 

Leksem antu? memiliki 

komponen makna gerakan tangan + 

sasaran + motivasi 

menarik/menggerakkan sasaran dari 

posisi semula. Penggunaan leksem 

antu? dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

Sai baruq saq antu? 

kelambingq eleq muri? 

‘Siapa yan menarik bajuku 

dari belakang tadi?’ 

b. Leksem rorot ‘tarik’ 

Leksem rorot memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan oleh  jari-jari + ketercakupan 

sasaran + ditarik dengan kekuatan 

yang lebih besar + motivasi 

memindahkan sasaran Penggunaan 

leksem rorot dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

Adeng-adeng ntanm rorot 

tereng tie aden ndeq kesait. 

‘Pelan-pelan caramu tarik 

bambu itu supaya tidak 

tersangkut.’ 

c. Leksem bEtək ‘tarik’ 

Leksem bEtək memiliki 

komponen makna gerakan yang 

dilakukan oleh tangan + sasaran + 

tarikan yang keras + jurusan tangan 

umumnya ke samping.  Penggunaan 

leksem bEtək dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

Dendeq bEtək keras laloq 

pancing tie! 

‘Jangan tarik pancing itu 

terlalu keras!’ 

3.11 Aktivitas Tangan untuk 

Menekan 

 Leksem-leksem  dalam 

bahasa Sasak Isolek Perina yang 

menyatakan aktivitas tangan untuk 

menekan dipaparkan sebagai berikut. 

a. Leksem ənjək ‘tekan’ 

Leksem əñjək memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan oleh ibu jari dan jari telunjuk 

+ menekan sasaran + tekanan jari-

jari kuat. Penggunaan leksem əñjək 

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut. 

Dendeq əñjək teloq tie 

aden ndeq belah. 

‘Jangan tekan telur itu 

supaya tidak pecah’. 

b. Leksem orot ‘pijat, urut’ 

Leksem orot memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan oleh ibu jari dan empat jari 

yang lain + ketercakupan sasaran + 

motivasi memberikan tekanan yang 

kuat kepada sasaran. Penggunaan 

leksem orot dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

orotan juluq naengq ne. 

‘Pijat-pijat dulu kakiku 

ini!’ 

c. Leksem pErəs ‘peras’ 

Leksem pErəs memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan  dan seluruh jari-jari yang 

memutar + ketercakupan sasaran + 

menekan sasaran ke telapak tangan 

+ motivasi memberikan tekanan 

kepada objek. Penggunaan leksem 

pErəs dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 
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pErəs popoq an tie aden 

aru tais. 

‘Peras dulu cucian itu’. 

3.12 Aktivitas Tangan untuk 

Menyakiti 

Bahasa Sasak Isolek Perina 

memiliki beberapa leksem yang 

menyatakan aktivitas tangan untuk 

menyakiti. Leksem-leksem yang ada 

dalam kelompok ini dibagi menjadi 

tiga subkelompok berdasarkan 

komponen makna generiknya, seperti 

dapat dilihat pada uraian berikut ini. 

3.14.1   Aktivitas Tangan untuk 

Menyakiti Bagian Kepala 

Aktivitas tangan yang 

digunakan untuk menyakiti kepala 

dalam bahasa Sasak Isolek Perina 

adalah sebagai berikut. 

a. Leksem təmpElEŋ ‘tampar’ 

Leksem təmpElEŋ mempunyai 

komponen makna, yaitu  gerakan 

telapak tangan yang dipukulkan + 

sasaran + motivasi memberikan 

rangsangan kepada sasaran.  

Penggunaan leksem təmpElEŋ dapat 

diloihat pada contoh kalimat berikut” 

Dendeq loeq laloq raosm 

laun muk təmpElEŋ 

muem! 

‘Jangan terlalu banyak 

bicara nanti saya tampar 

mukamu!’ 

b. Leksem jagUr  ‘pukul’ 

Leksem jagUr memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan dengan bentuk jari yang 

menggenggam + dipukulkan + 

sasaran + motivasi dilakukan 

dengan keras. Penggunaan leksem 

jagUr dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

Dendeq loeq alasanm, 

bareh muk jagUrm! 

‘Jangan terlalu banyak 

alasan nanti saya pukul!’ 

c. Leksem kəpak ‘jitak’ 

Leksem kəpak memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

telapak tangan terbuka + dipukulkan 

+ sasaran spesifik kepala + motivasi 

memberikan rangsangan kepada 

sasaran.  Penggunaan leksem kəpak 

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut. 

Dendeq saling kəpak laun 

ie jari pesiaqm! 

‘Jangan saling jitak nanti 

bisa menjadi 

pertengkaran!’  

d. Leksem gətɔk ‘jitak‘ 

Leksem gətɔk memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan yang berbentuk buku tangan 

dikepal + ditekukkan + sasaran 

spesifik, yaitu kepala. Penggunaan 

leksem gətɔk dapat dilihat pada 

contoh kalimat berikut. 

Lamum ndeq berajah eaqm 

tegətɔk siq gurum. 

‘Kalau kamu tidak belajar 

kamu akan dijitak oleh 

gurumu‘. 

e. Leksem pantok ’memukul 

dengan alat’  
Leksem pantok memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan + memukul dengan alat + 

sasaran + motivasi memberikan 

rangsangan kepada sasaran. 

Penggunaan leksem pantok dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut.  

Dendeq saling pantok kadu 

kayuq tie! 

’Jangan saling pukul 

menggunakan kayu itu!’ 

3.14.2    Aktivitas Tangan untuk 

Menyakiti Anggota Badan  

Leksem yang menyatakan 

aktivitas tangan untuk menyakiti 

badan dalam bahasa Sasak Isolek 

Perina adalah sebagai berikut.  
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a. Leksem jagUr ‘pukul’ 

Leksem jagUr memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan yang berbentuk jari yang 

menggenggam + dipukulkan + 

sasaran + motivasi dilakukan 

dengan keras. Penggunaan leksem 

jagUr dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

Dendeq loeq alasanm, 

bareh muk jagUrm! 

‘Jangan terlalu banyak 

alasan nanti saya pukul!’ 

b. Leksem təkEk  ’cubit’ 

Leksem təkEk memiliki 

komponen makna, yaitu ibu jari dan 

telunjuk + jepitan/bimbitan keras + 

sasaran + motivasi memberikan 

kejutan atau rangsangan kepada 

sasaran. Penggunaan leksem təkEk 

dapat dilihat pada contoh kalimat 

berikut.  

Dendeq təkEk ariqm aden 

ndeq nangis! 

’Jangan kau cubit adikmu 

supaya tidak nangis!’ 

c. Leksem Esət ’dicubit dan 

diputar’ 

Leksem esət memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan oleh  ibu jari dan telunjuk +  

bimbitan dan tarikan + diputar + 

sasaran + motivasi memberikan rasa 

sakit kepada sasaran. Penggunaan 

leksem esət dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

Kanak no ie nangis sengaq 

te esət siq kakaqn. 

’Anak itu menangis karena 

dicubit oleh kakaknya’.  

d. Leksem kəramak ’cakar’ 
Leksem kəramak memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan yang berbentuk ujung jari 

beserta kuku + dikibaskan kepada  

sasaran + memberikan gerakan yang 

berbekas kepada sasaran. 

Penggunaan leksem kəramak dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

Onyaq-onyaq laun te 

kəramak awakm siq 

meong tie. 

’Hati-hati nanti kamu 

dicakar tubuhmu oleh 

kucing itu.’ 

e. Leksem təpEk ’pukul’ 

Leksem təpEk memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan oleh jari-jari yang dibuka + 

dipukulkan/ditumbukkan kepada 

sasaran + memberikan tekanan 

berupa rasa sakit kepada sasaran. 

Penggunaan leksem təpEk dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

Dendeq saling təpEk laun 

ie saq nangis! 

‘Jangan saling pukul nanti 

ada yang menangis!’ 

3.13    Aktivitas Tangan untuk 

Menghancurkan 

Leksem-leksem dalam bahasa 

Sasak Isolek Perina yang 

menyatakan aktivitas tangan untuk 

menghancurkan ditemukan sebanyak 

sembilan leksem. Kesembilan leksem 

tersebut dapat dilihat pada uraian 

berikut ini.  

a. Leksem rəməs ’diremas’ 

Leksem rəməs memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

menggunakan lima jari + telapak 

tangan mengepal dan menekan + 

sasaran bersifat lunak + motivasi 

menghancurkan sasaran. 

Penggunaan leksem rəməs dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

Dendeq rəməs jaje tie aden 

ndeq rengoq! 

‘Jangan remas jajan itu 

supaya tidak hancur!’ 
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b. Leksem amɔk ‘campur’ 

Leksem amɔk memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

menggunakan lima jari + telapak 

tangan terbuka dan mencampur + 

sasaran bersifat lunak + motivasi 

mencampur sasaran dengan benda 

lain. Penggunaan leksem amɔk dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

amɔk tepung tie aden 

campur kance santen tie. 

‘Campur tepung itu 

bersama santan bercampur 

jadi satu’. 

c.  Leksem campUr ‘campur’ 

Leksem campUr memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

menggunakan lima jari + telapak 

tangan terbuka dan mencampur + 

sasaran bersifat lembut/keras + 

motivasi mencampur sasaran dengan 

benda lain. Penggunaan leksem 

campUr dapat dilihat pada contoh 

kalimat berikut. 

campUr gule kance kupi 

tie.  

‘Campur gula bersama 

kopi itu.’ 

 ‘Jangan terlalu banyak 

kamu campur pasir dan 

semen itu!’ 

d. Leksem tuja? ‘pukul untuk 

menumbuk’ 

Leksem tuja? memiliki 

komponen makna, yaitu gerakan 

tangan menggunakan jari + telapak 

tangan memegang alat + sasaran 

bersifat lembut/keras + 

menghancurkan sasaran. 

Penggunaan leksem tuja?  dapat 

dilihat pada contoh kalimat berikut. 

tuja?  kedele tie siq kayu 

saq berat tie. 

‘Tumbuk kedelai itu 

menggunakan kayu yang 

lebih berat itu’. 

3.14    Aktivitas Tangan untuk 

Menunjuk. 
Leksem ini digunakan untuk 

menunjuk sesuatu baik itu berada di 

tempat yang dekat mapun jauh. 

Leksem tEjo? memiliki komponen 

makna berupa tangan yang 

menjulurkan jari (telunjuk) + 

diarahkan kepada keberadaan objek 

atau sasaran + motivasi memberikan 

arah atau posisi objek. Berikut 

contoh penggunaan leksem tEjo? 

seperti yang tampak pada kalimat di 

bawah ini.  

Cobaq tEjo? barang saq 

siqm meleq tie. 

‘Silakan tunjuk barang 

yang kamu inginkan itu.’ 

3.15 Aktivitas Tangan untuk 

Memanggil 

Leksem ini memiliki 

komponen makna gerakan tangan + 

ujung tangan yang digerakan turun 

naik + diarahkan kepada objek + 

motivasi memberikan tanda kepada 

sasaran. Berikut contoh kalimat 

yang menggunakan leksem uwap 

tersebut. 

uwap baturm no aden jok 

te! 

‘panggil (lambaikan 

tanganmu) temanmu itu 

supaya datang ke sini!’. 

3.16 Aktivitas Tangan untuk 

Menyalam 

Leksem yang ditemukan ialah 

salam. Leksem ini memiliki 

komponen makna gerakan tangan + 

menggenggam + objek + motivasi 

memberikan jabatan tangan kepada 

lawan atau sasaran. Berikut contoh 

kalimat yang menggunakan leksem 

salam tersebut. 

salam juluq tuaqm ie 

apem lalo. 
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‘salam dulu kepada 

pamanmu sebelum kamu 

pergi’. 

3.17 Aktivitas Tangan untuk 

Menghambat 

Leksem yang ditemukan ialah 

adaŋ. Leksem ini memiliki 

komponen makna gerakan tangan + 

tangan dan lengan yang dibuka lebar 

+ diarahkan kepada objek + motivasi 

mengambat gerak objek. Berikut 

contoh kalimat yang menggunakan 

leksem adaŋ tersebut. 

adaŋ manok tie aden ndeq 

tame. 

‘Hambat ayam itu supaya 

tidak masuk’. 

BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan mengenai leksem 

aktivitas tangan dalam bahasa Sasak 

Isolek Perina dapat disimpulkan 

bahwa terdapat sejumlah leksem 

yang berhubungan dengan aktivitas 

tangan tersebut. Leksem-leksem 

yang digunakan tersebut mencakup 

aktivitas tangan untuk memegang 

’təgəl’, aktivitas tangan menyentuh 

‘gorEt’, aktivitas tangan untuk 

mengambil ‘baIt’, aktivitas tangan 

untuk membawa ‘jau?’, aktivitas 

tangan untuk meletakkan 

‘polo?/tolo?’, aktivitas tangan untuk 

memberi ‘bEŋ’ aktivitas tangan 

untuk menerima ‘tərima?’, aktivitas 

tangan untuk membuka ‘buka’, 

aktivitas tangan untuk menutup 

‘Empət’, aktivitas tangan untuk 

menarik ‘antu?’, aktivitas tangan 

untuk menekan ‘ənjək’, aktivitas 

tangan untuk menyakiti ‘ñakItan’, 

aktivitas tangan untuk 

menghancurkan ‘ñEda?’, aktivitas 

tangan untuk menunjuk ‘tEjo?’, dan 

aktivitas tangan untuk memanggil 

‘uwap’. 

4.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan 

terkait dengan penelitian ini ialah 

pendeskripisian makna yang 

dilakukan mengenai medan makna 

dari leksem aktivitas tangan bisa 

dilakukan dalam skala luas, yaitu 

bahasa Sasak secara umum. Selain 

itu, penelitian yang mengambil objek 

bahasa Sasak Isolek Perina dapat 

mengkaji bentuk bahasa dari segi 

atau aspek lainnya.  Penelitian 

tentang bahasa daerah khususnya 

bahasa Sasak di satu sisi dapat 

memberikan kontribusi berupa 

rancangan untuk menyusun kosa kata 

bahasa Sasak secara umum yang 

memuat berbagai kelas kata dan 

dialek. Di satu sisi, pengkajian yang 

dilakukan untuk menganalisis bahasa 

daerah memberikan implikasi 

terhadap pelestarian dan 

pembelajaran bahasa daerah 

khususnya bahasa Sasak.  
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