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PERILAKU SINTAKTIS 

PRONOMINA PENUNJUK TEMPAT 

DALAM BAHASA SASAK DESA 

MONGGAS KECAMATAN KOPANG 

LOMBOK TENGAH 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bentuk-bentuk dan perilaku 

sintaktis yang dimiliki oleh pronomina 

penunjuk tempat (KGPT) dalam bahasa Sasak 

Desa Monggas Kecamatan Kopang Lombok 

Tengah.  Adapun permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah 

wujud pronomina  penunjuk tempat dalam 

bahasa Sasak Desa Monggas Kecamatan 

Kopang Lombok Tengah ? dan 

bagaimanakah perilaku sintaktis 

pronomina  penunjuk tempat dalam bahasa 

Sasak Desa Monggas Kecamatan Kopang 

Lombok Tengah ?. Untuk mendapatkan 

gambaran tentang perbedaan bentuk-bentuk 

dan perilaku sintaktis KGPT dalam BSDM 

digunakan metode penelitian yang 

berhubungan dengan objek kajian. Metode 

penelitian yang digunakan dalam 

pengumpulan data terdiri atas beberapa 

metode yaitu metode simak, metode cakap, 

dan metode introsfeksi. Setelah data terkumpul 

selanjutnya dilakukan analisis data dengan 

menggunakan metode distribusional dan 

metode padan. Dari hasil analisis data tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa; bentuk pronomina 

penunjuk tempat dalam BSDM adalah (a) 

pronomina penunjuk tempat ‘sini’, yaitu 

pronomina te dan pronomina ni, (b) 

pronomina penunjuk tempat ‘situ’, yaitu 

pronomina te[ә], (c) pronomina penunjuk 

tempat ‘sana’, yaitu pronomina to, 

Sedangkan perilaku sintaktis pronomina 

penunjuk tempat dalam BSDM adalah (a) 

KGPT dapat berdistribusi pada semua 

bentuk preposisi penunjuk tempat leq ‘di’, 

jok ‘ke’, dan oleq ‘dari’. (b) KGPT dapat 

berfungsi sebagai preposisi leq ‘di’, (c) 

KGPT tidak dapat berfungsi sebagi 

preposisi jok ‘ke’ dan oleq ‘dari’, (d) Ciri 

permutasian pronomina penunjuk tempat, 

yaitu (1) pronomina penunjuk tempat 

dapat dipermutasi, (2) pronomina 

penunjuk tempat tidak dapat dipermutasi. 

Kata kunci : perilaku sintaktis pronomina, 

wujud pronomina, BSDM. 

 

SYNTACTIC BEHAVIOR OWNED 

BY A PLACE DENOTATION 

PRONOUN (KGPT) IN SASAK 

LANGUAGE OF MONGGAS 

VILLAGE, KOPANG DISTRICT OF 

CENTRAL LOMBOK 

ABSTRACT 

This research aimed to describe the forms 

and syntactic behavior owned by a place 

denotation pronoun (KGPT) in Sasak 

language of Monggas Village, Kopang 

District of Central Lombok. The issues 

examined in this research were how was 

the form of a place denotation pronoun 

(KGPT) in Sasak language of Monggas 

Village, Kopang District of Central 

Lombok.? and how was the  syntactic 

behavior of the place denotation pronoun 

(KGPT) in Sasak language of Monggas 

Village, Kopang District of Central 

Lombok?. To get an idea about  the 

differences of the forms and syntactic 

behavior in KGPT in BDSM, a research 

methods associated with the object of the 

research was used. The method used in the 

data collection consists of several methods 

which included, referring method, skillful 

method, and introspection  method. After 

the data was collected then the data 

analysis was carried out using the 

distributional method and unified method. 

From the analysis of these data, it could be 

concluded that; the  forms of place 

denotation pronoun in BDSM were  (a) 

place denotation pronoun of 'here', was  

pronouns te and pronouns ni, (b) place 

denotation pronoun of 'right there', was 

pronoun te [ә], (c) place denotation 
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pronoun  'over there', was pronouns to, 

Meanwhile the syntactic behavior of the 

place denotation pronoun in BDSM were 

(a) KGPT could be distributed to all forms 

of place denotation pronoun  of leq  'in',  

jok 'to', and oleq 'from'. (b) KGPT could 

serve as the preposition  of leq 'in', (c) 

KGPT could not be  functioned as a 

preposition of jok 'to' and oleq 'in', (d) 

Characteristic  of mutational place 

denotation pronoun , included (1) a place 

denotation pronoun could be mutational, 

(2) a place denotation pronoun could not 

be mutational. 

Keywords: the forms of KGPT, KGPT 

syntactic behavior, BDSM. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Bahasa Sasak Desa Monggas (BSDM) 

di Kecamatan Kopang Lombok Tengah 

adalah bahasa Sasak yang masih produktif 

karena bahasa Sasak tersebut masih eksis 

digunakan oleh penuturnya dalam 

berkomunikasi sehari-hari. Penutur yang 

menggunakan bahasa Sasak tersebut 

adalah penutur asli yang mendiami desa 

tersebut yaitu, Desa Monggas Kecamatan 

Kopang Lombok Tengah.  

Dalam penggunaan BSDM terdapat 

beberapa bentuk kata ganti penunjuk 

tempat (KGPT) seperti yang terdapat 

dalam bahasa Indonesia. KGPT yang 

terdapat dalam BSDM yaitu, KGPT sini, 

situ, dan sana seperti dalam bahasa 

Indonesia. Adapun KGPT dalam BSDM 

terdapat empat bentuk yaitu, KGPT te, 

KGPT ni, KGPT te[ә], dan, KGPT to. 

Dalam BSDM, KGPT yang digunakan 

oleh masyarakat Desa Monggas 

Kecamatan Kopang memiliki keunikan. 

Penggunaan KGPT dalam BSDM berbeda 

dengan KGPT dalam bahasa Indonesia. 

Dalam BSDM ditemukan ada empat 

bentuk KGPT, yaitu KGPT te ‘sini’, 

KGPT ni ‘sini’, KGPT te[ә] ‘situ’, dan 

KGPT to ‘sana’, sedangkan dalam bahasa 

Indonesia hanya terdapat tiga bentuk 

KGPT, yaitu KGPT sini, KGPT situ, dan 

KGPT sana.  

Selain itu, dalam BSDM terdapat dua 

varian KGPT yang menyatakan tempat 

dekat dengan pembicara ‘sini’, yaitu 

KGPT te ‘sini’ dan KGPT ni ‘sini’ juga. 

KGPT te dan KGPT ni adalah KGPT yang 

sama-sama menunjukkan tempat  dekat 

dengan si pembicara. 

Keunikan lain yang dimiliki oleh 

KGPT dalam BSDM yaitu, dalam BSDM 

terdapat beberapa bentuk perilaku sintaktis 

di antaranya, (1) terdapat KGPT dapat 

berdistribusi pada semua bentuk preposisi 

penunjuk tempat leq ‘di’, jok ‘ke’, dan 

oleq ‘dari’, (2) terdapat KGPT yang dapat 

berfungsi sebagai preposisi leq ‘di’ 

sehingga ketika preosisi leq ‘di’ dilesapkan 

dalam tataran kalimat BSDM maka yang 

berperan menggantikan fungsinya adalah 

KGPT, (3) terdapat KGPT tidak dapat 

berfungsi sebagai preposisi jok ‘ke’ dan 

oleq ‘dari’, (4) terdapat ciri permutasian 

pronomina penunjuk tempat (KGPT) yang 

terdiri atas dua ciri a) pronomina penunjuk 

tempat yang dapat dipermutasi, b) 

pronomina penunjuk tempat tidak dapat 

dipermutasi. Hal tersebut berbeda dengan 

KGPT dalam bahasa Indonesia. KGPT 

dalam bahasa Indonesia tidak ada yang 

dapat berfungsi menggantikan preposisi 

dan tidak ada KGPT yang dapat 

dipermutasi. 

KGPT dalam BSDM dapat berfungsi 

sebagai preposisi misalnya dalam kalimat 

“aku nyeke leq ni bale” ‘saya sedang di 

sini rumah’ jika preposisi leq ‘di’ pada 

kalimat tersebut dilesapkan maka KGPT ni 

‘sini’ berfungsi menggantikan preposisi 

leq ‘di’ sehingga kalimat tersebut tetap 

berterima dan lazim digunakan baik dalam 

BSDM maupun dalam bahasa Indonesia, 

yaitu aku nyeke ni bale ‘saya sedang di 

rumah’. KGPT dalam BSDM tidak dapat 

berfungsi sebagai preposisi misalnya 

dalam kalimat (a) aku eaq jok to Mataram 

‘saya mau ke sana Mataram’ dan kalimat 
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(b) aku oleq ni Lombok tengah ‘saya dari 

sini Lombok tengah’. Jika preposisi jok 

‘ke’ pada kalimat pertama dan preposisi 

oleq ‘dari’ pada kalimat kedua dilesapkan 

maka KGPT to ‘sana’ dan KGPT ni ‘sini’ 

pada kedua kalimat tersebut tidak dapat 

menggantikan preposisi jok ‘ke’ dan 

preposisi oleq ‘dari’ sehingga kedua 

kalimat tersebut akan menjadi tidak lazim 

digunakan baik dalam BSDM maupun 

bahasa Indonesia, yaitu (a) *aku eaq to 

Mtaram ‘*saya mau sana Mataram’ dan 

(b) *aku ni Lombok tengah ‘*saya sini 

Lombok tengah’. Selanjutnya KGPT 

dalam BSDM yang dapat dipermutasi 

misalnya dalam kalimat (a) aku nyeke leq 

to bale ‘saya sedang di sana rumah’ jika 

KGPT to ‘sana’ dipermutasi ke depan 

preposisi leq ‘di’ menjadi aku nyeke to leq 

bale apabila diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi tidak lazim 

digunakan, yaitu ‘*saya sedang sana di 

rumah’, dan kalimat (b) aku olek te 

Lombok tengah ‘saya dari sini Lombok 

tengah’ jika KGPT te ‘sini’ dipermutasi ke 

depan preposisi oleq ‘dari’ kalimat 

tersebut lazim digunakan dalam BSDM 

sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak 

lazim, yaitu *aku te olek Lombok tengah 

‘*saya sini dari Lombok tengah’. KGPT 

yang tidak dapat dipermutasi misalnya 

dalam kalimat aku yak jok to mataram 

‘saya mau ke sana mataram’ jika KGPT to 

‘sana’ dipermutasi ke depan preposisi jok 

‘di’ akan menjadi tidak lazim digunakan 

baik dalam BSDM maupun bahasa 

Indonesia, yaitu *aku yak to jok mataram 

‘*saya mau sana ke mataram’. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan 

bahwa KGPT yang terdapat dalam BSDM 

lebih beragam dan lebih unik jika 

dibandingkan dengan KGPT dalam bahasa 

Indonesia. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Semua penutur bahasa Sasak Desa 

Monggas  menjadi populasi dalam 

penelitian ini, bahasa Sasak yang 

digunakan tersebut diteliti untuk 

mendapatkan data berupa kata, frasa 

maupun kalimat yang mengandung 

pronomina penunjuk tempat (KGPT). 

Untuk mempermudah peneliti dalam 

mendapatkan data, maka digunakan 

sumber data. Sumber data utama yang 

menjadi subjek penelitian ini adalah 

tuturan masyarakat di Desa Monggas 

Kecamatan Kopang Lombok Tengah. 

Kriteria pemilihan informan dalam 

penelitian ini didasarkan pada persyaratan-

persyaratan yang dikemukakan oleh 

Mahsun (2005:141). 

Kriteria utama subjek yang akan dijadikan 

sumber data adalah sebagai berikut. 

1. Berjenis kelamin pria/wanita. 

2. Merupakan masyarakat asli Desa 

Monggas. 

3. Usia 20-60 tahun (tidak pikun). 

4. Pendidikan, SD, SMP, SMA, maupun 

S1 sederajad. 

5. Mempunyai pengalaman dan 

pengetahuan tentang bahasa Sasak 

Desa Monggas (BSDM). 

6. Bisa berbahasa Indonesia. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak dengan teknik sadap, teknik 

simak tidak libat cakap, dan teknik catat, 

metode cakap dan metode introspektif. 

Metode simak dengan  teknik sadap, 

teknik simak tidak libat cakap, dan teknik 

catat digunakan untuk memperoleh data 

berupa kata, frasa maupun kalimat yang 

mengandung pronomina penunjuk tempat 

dalam bahasa Sasak Desa Monggas yang 

dilakukan dengan cara menyimak dan 

langsung menyadap, menyimak tanpa ikut 

terlibat dalam percakapan tersebut dan 

langsung mencatat penggunaan bahasa 

dari warga Desa Monggas. Metode cakap 

digunakan untuk melakukaukan 

percakapan antara peneliti dan infiorman 

untuk mandapatkan data yang dibutuhkan. 

Metode introspektif digunakan dengan 

memanfaatkan intuisi kebahasaan atau 

penguasaan bahasa peneliti sendiri 

terhadap bahasa yang diteliti. Hal ini 
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disebabkan karena bahasa yang diteliti 

adalah bahasa yang sudah dikuasai atau 

bahasa ibu dari peneliti sendiri. Metode 

analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode distribusional 

dan metode padan ekstralingual. Metode 

distribusional merupakan sebuah metode 

analisis linguistik yang dikembangkan 

oleh linguistik strukturalisme model 

Amerika, yang lebih dikenal dengan 

sebutan kaum “Neo Bloomfieldians”. 

Metode distribusional pada dasarnya 

merupakan reaksi terhadap metode padan 

yang pada umumnya dipakai di dalam 

linguistik tradisional. Metode 

distribusional pada dasarnya juga 

didasarkan atas perilaku atau tingkah laku 

satuan-satuan lingual tertentu yang 

teramati dalam hubungannya dengan 

satuan lingual lainnya, Subroto (2007:67-

68). Metode distribusional ini digunakan 

dengan cara menghilangkan atau 

melesapkan salah satu unsur yang terdapat 

dalam tataran kalimat bahasa Sasak Desa 

Monggas dan membalikkan urutan kata 

atau mempermutasi unsur-unsur kalimat 

yang berupa kata yang membentuk frasa 

dalam tataran kalimat BSDM. Metode 

padan ekstralingual digunakan dengan cara 

menganalisis unsur yang bersifat 

ekstralingual, seperti menghubungkan 

masalah bahasa dalam BSDM dengan hal 

yang berada di luar BSDM. Hasil analisis 

data dalam penelitian ini disajikan dengan 

metode formal dan metode informal. 

Metode formal adalah penyajian atau 

perumusan dengan menggunakan tanda 

dan lambang. Sedangkan metode informal 

dengan menggunakan kata-kata biasa. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Wujud Pronomina Penunjuk 

Tempat (KGPT) 

Dalam BSDM dibedakan atas empat 

macam bentuk pronomina penunjuk 

tempat, yaitu KGPT te ‘sini’, KGPT ni 

‘sini’ juga, KGPT te[ә] ‘situ’, dan KGPT 

to ‘sana’. Keempat KGPT tersebut, dalam 

tataran kalimat yang menyatakan tempat 

keberadaan dapat bergabung dan dapat 

juga tidak bergabung dengan preposisi 

penunjuk tempat leq ‘di’, sedangkan dalam 

tataran kalimat yang menyatakan tempat  

tujuan dan arah asal keempat KGPT 

tersebut wajib bergabung dengan preposisi 

jok ‘ke’ dan oleq ‘dari’ ketika berdistribusi 

dalam tataran kalimat. Keempat bentuk 

pronomina tersebut akan dideskripsikan 

sebagai berikut. 

a. Pronomina Penunjuk Tempat  ‘sini’ 

KGPT dalam BSDM yang bermakna 

‘sini’ terdiri atas dua bentuk, yaitu kata te 

dan ni. Kedua bentuk KGPT tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Pronomina penunjuk tempat te ‘sini’ 

Pronomina penunjuk tempat te ‘sini’ 

dalam BSDM merupakan pronomina yang 

digunakan untuk menunjuk lokasi atau 

tempat yang dekat dengan pembicara. 

Bentuk dari pronomina yang menunjuk 

lokasi atau tempat yang dekat dengan 

pembicara yaitu kata te. Penggunaan 

pronomina penujuk tempat te ‘sini’ terlihat 

pada konteks-konteks kalimat berikut ini. 

1. Pronomina te ‘sini’ yang bergabung 

dengan preposisi leq ‘di’. 

Pronomina te ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

keberadaan dapat bergabung dengan 

preposisi leq ‘di’. perhatikan contoh 

kalimat berikut. 

(1) /Leq/ /te/ /aku/ /bedait/ /wiq/ 

/di/ / sini/ /saya/ /bertemu/ /kemarin/ 

# Le? te aku bәdait wi?# 

‘Di sini saya bertemu kemarin’ 

 

2. Pronomina te ‘sini’ yang tidak 

bergabung dengan  preposisi leq ‘di’ 



6 

 

Pronomina te ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

keberadaan dapat tidak bergabung dengan 

preposisi leq ‘di’. perhatikan contoh 

kalimat berikut. 

(2) /Te/ /aku/ /bedait/ /wiq/ 

 /Sini/ /saya/ /bertemu/ /kemarin/ 

#te aku bәdait wi?# 

‘(di) sini saya bertemu kemarin’ 

 

3. Pronomina te ‘sini’ yang bergabung 

dengan  preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina te ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan yang dekat dengan pembicara dapat 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. 

Perhatikan contoh kalimat berikut. 

(3) /Jok/ /te/ /nie/ /eaq/ /dateng/ /lemaq/ 

/aru/ 

/Ke/ /sini/ /dia/ /mau/ /datang/ /besok/ 

/pagi/ 

#Jok te niә ea? datәng lema? aru# 

‘Ke sini dia mau datang besok’ 

  

4. Pronomina te ‘sini’ yang tidak 

bergabung dengan  preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina te ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan yang dekat dengan pembicara tidak 

dapat tidak bergabung dengan preposisi 

jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat 

berikut. 

(4) */Te/ /nie/ /eaq/ /dateng/ /lemaq/ /aru/ 

 */Sini/ /dia/ /mau/ /datang/ /besok/ 

/pagi/ 

#*te niә ea? datәng lema?aru# 

‘(ke) sini dia mau datang besok pagi’ 

 

5. Pronomina te ‘sini’ yang bergabung 

dengan preposisi oleq ‘dari’ 

Pronomina te ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

asal yang dekat dengan pembicara dapat 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’. 

Perhatikan contoh kalimat berikut. 

(5) /Oleq/ /te/ /aku/ /eaq/ /jok/ /lombok/ 

/tengah/ 

/Dari/ /sini/ /saya/ /mau/ /ke/ /Lombok/ 

/tengah/ 

#Ole? te aku ea? jok Lombok tengah# 

‘Dari sini saya mau ke lombok tengah’ 

 

6. Pronomina te ‘sini’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’ 

Pronomina te ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

asal yang dekat dengan pembicara tidak 

dapat tidak bergabung dengan preposisi 

oleq ‘dari’. Perhatikan contoh kalimat 

berikut. 

(6) */Te/ /aku/ /eaq/ /jok/ /Lombok/ 

/tengah/ 

*/Sini/ /saya/ /mau/ /ke/ /Lombok/ 

/tengah/ 

#*te aku ea? jok Lombok tengah# 

‘(dari) sini saya mau ke Lombok 

tengah’ 

 

2) Pronomina Penunjuk Tempat ni 

‘sini’ 

Pronomina penunjuk tempat ni ‘sini’ 

juga dalam BSDM merupakan pronomina 

yang digunakan untuk menunjuk lokasi 

atau tempat yang dekat dengan pembicara. 

Pronomina yang menunjuk lokasi atau 

tempat yang dekat dengan pembicara yaitu 

kata ni. Penggunaan pronomina penujuk 

tempat ni ‘sini’ dapat kita amati dalam 

konteks-konteks kalimat berikut ini. 

1. Pronomina ni ‘sini’ yang bergabung 

dengan preposisi leq ‘di’. 

Pronomina ni ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

keberadaan dapat bergabung dan dapat 

juga tidak bergabung dengan preposisi leq 

‘di’. perhatikan contoh kalimat berikut. 
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(7) /Leq/ /ni/ /aku/ /bedait/ /wiq/ 

/Di/ /sini/ /saya/ /bertemu/ /kemarin/ 

# Le? ni aku bәdait wi?# 

‘Di sini saya bertemu kemarin’ 

 

2. Pronomina ni ‘sini’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’. 

Pronomina ni ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

keberadaan dapat juga tidak bergabung 

dengan preposisi leq ‘di’. perhatikan 

contoh kalimat berikut. 

(8) /ni/ /aku/ /bedait/ /wiq/ 

/sini/ /saya/ /bertemu/ /kemarin/ 

#ni aku bәdait wi?# 

‘(di) sini saya bertemu kemarin’ 

 

3. Pronomina ni ‘sini’ yang bergabung 

dengan preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina ni ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan dekat dengan pembicara dapat 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. 

Perhatikan contoh kalimat berikut. 

(9) /Jok/ /ni/ /nie/ /eaq/ /dateng/ /lemaq/ 

/aru/ 

/Ke/ /sini/ /dia/ /mau/ /datang/ /besok/ 

/pagi/ 

#Jok ni niә ea? datәng lema? aru# 

 ‘Ke sini dia mau datang besok pagi’ 

 

4. Pronomina ni ‘sini’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina ni ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan yang dekat dengan pembicara tidak 

dapat tidak bergabung dengan preposisi 

jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat 

berikut. 

(10) */ni/ /nie/ /eaq/ /dateng/ /lemaq/ 

/aru/ 

*/sini/ /dia/ /mau/ /datang/ /besok/ 

/pagi/ 

#*ni niә ea? datәng lema? aru# 

‘(ke) sini dia mau datang besok 

pagi’ 

 

5. Pronomina ni ‘sini’ yang bergabung 

dengan preposisi oleq ‘dari’. 

Pronomina ni ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan dekat dengan pembicara dapat 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’. 

perhatikan contoh kalimat berikut. 

(11) /Oleq/ /ni/ /aku/ /eaq/ /jok/ 

/Lombok/ /tengah/ 

 /Dari/ /sini/ /saya/ /mau/ /ke/ 

/Lombok/ /tengah/ 

 #Ole? ni aku ea? jok Lombok 

tәngah# 

‘Dari sini saya mau ke Lombok 

tengah’ 

 

6. Pronomina ni ‘sini’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi oleq 

‘dari’. 

Pronomina ni ‘sini’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan dekat dengan pembicara tidak dapat 

tidak bergabung dengan preposisi oleq 

‘dari’. perhatikan contoh kalimat berikut. 

(12) */ni/ /aku/ /eaq/ /jok/ /Lombok/ 

/tengah/ 

*/sini/ /saya/ /mau/ /ke/ /Lombok/ 

/tengah/ 

#*ni aku ea? jok Lombok tәngah# 

‘(dari) sini saya mau ke Lombok 

tengah’ 

 

b. Pronomina Penunjuk Tempat te[ә] 

‘situ’ 

Pronomina penunjuk tempat te[ә] 

‘situ’ merupakan pronomina yang 

digunakan untuk menunjukkan lokasi atau 

tempat yang agak jauh dari si pembicara. 

Pronomina penunjuk tempat te[ә] terdiri 

atas satu bentuk saja, yaitu kata te[ә] 
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‘situ’. Penggunaan pronomina penujuk 

tempat te[ә] ‘situ’ dapat kita amati dalam 

konteks-konteks kalimat berikut ini. 

1. Pronomina te[ә] ‘situ’ yang bergabung 

dengan preposisi leq ‘di’. 

Pronomina te[ә] ‘situ’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

keberadaan yang agak jauh dari pembicara 

dapat bergabung dengan preposisi leq ‘di’. 

Perhatikan contoh kalimat berikut. 

(13) /Aku/ /wah/ /kecelakaan/ /wiq/ /leq/ 

/te/ 
/Saya/ /sudah/ /kecelakaan/ 

/kemarin/ /di/ /situ/ 

#Aku wah kәcәlakaan wi? le? tә# 

 ‘Saya pernah kecelakaan kemarin 

di situ’ 

 

2. Pronomina te[ә] ‘situ’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’. 

Pronomina te[ә] ‘situ’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

keberadaan yang agak jauh dari pembicara 

dapat tidak bergabung dengan preposisi 

leq ‘di’. Perhatikan contoh kalimat berikut. 

(14) /Aku/ /wah/ /kecelakaan/ /wiq/ /te/ 

/Saya/ /sudah/ /kecelakaan/ 

/kemarin/ /situ/ 

#Aku wah kәcәlakaan wi? tә# 

‘saya sudah kecelakaan kemarin 

(di) situ’ 

 

3. Pronomina te[ә] ‘situ’ yang bergabung 

dengan preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina te[ә] ‘situ’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan yang agak jauh dari pembicara 

dapat bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. 

perhatikan contoh kalimat berikut. 

(15) /Jok/ /te/ /aku/ /eaq/ /dateng/ 

/Ke/ /situ/ /saya/ /mau/ /datang/ 

#Jok tә aku ea? datәng# 

 ‘Ke situ saya mau datang’ 

 

4. Pronomina te[ә] ‘situ’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina te[ә] ‘situ’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan yang agak jauh dari pembicara tidak 

dapat tidak bergabung dengan preposisi 

jok ‘ke’. perhatikan contoh kalimat 

berikut. 

(16) */te/ /aku/ /eaq/ /dateng/ 

*/situ/ /saya/ /mau/ /datang/ 

#*tә aku ea? datәng# 

‘(ke) situ saya mau datang’ 

 

5. Pronomina te[ә]  ‘situ’ yang 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’ 

Pronomina te[ә] ‘situ’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

asal yang agak jauh dari pembicara dapat 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’. 

perhatikan contoh kalimat berikut. 

(17) /Oleq/ /te/ /nie/ /lampaq/ /sampe/ 

/to/ 

/Dari/ /situ/ /dia/ /jalan/-/kaki/ 

/sampai/ /sana/ 

#Ole? tә niә lampa? sampe to# 

 ‘Dari situ dia jalan kaki sampai 

sana’ 

 

6. Pronomina te[ә]  ‘situ’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’ 

Pronomina te[ә] ‘situ’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

asal yang agak jauh dari pembicara tidak 

dapat tidak bergabung dengan preposisi 

oleq ‘dari’. perhatikan contoh kalimat 

berikut. 

(18) */te/ /nie/ /lampaq/ /sampe/ /to/ 

* /situ/ /dia/ /jalan/-/kaki/ /sampai/ 

/sana/ 

#* tә niә lampa? sampe to# 
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‘(dari) situ dia jalan kaki sampai 

sana’ 

 

c. Pronomina Penunjuk Tempat to 

‘sana’ 

Pronomina penunjuk tempat to ‘sana’ 

merupakan pronomina yang digunakan 

untuk menunjukkan lokasi atau tempat 

yang jauh dari si pembicara maupun si 

pendengar. Pronomina penunjuk tempat to 

‘sana’ terdiri atas satu bentuk, yaitu kata to 

‘sana’. Penggunaan pronomina penujuk 

tempat to ‘sana’ dapat kita amati dalam 

konteks-konteks kalimat berikut ini. 

1. Pronomina to ‘sana’ yang bergabung 

dengan preposisi leq ‘di’ 

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

keberadaan yang jauh dari pembicara 

dapat bergabung dengan preposisi leq ‘di’.  

Perhatikan contoh kalimat berikut ini. 

(19) /Leq/ /to/ /taoqn/ /bedait/ /wiq/ 

/Di/ /sana/ /tempatnya/ /bertemu/ 

/kemarin/ 

#Le? to tao?n bәdait wi?# 

 ‘Di sana tempatnya bertemu 

kemarin’ 

 

2. Pronomina to ‘sana’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’ 

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

keberadaan yang jauh dari pembicara tidak 

dapat tidak bergabung dengan preposisi 

leq ‘di’. Perhatikan contoh kalimat berikut 

ini. 

(20) /to/ /taoqn/ /bedait/ /wiq/ 

/sana/ /tempatnya/ /bertemu/ 

/kemarin/ 

#to tao?n bәdait wi?# 

‘(di) sana tempatnya bertemu 

kemarin’ 

 

3. Pronomina to ‘sana’ yang bergabung 

dengan preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan yang jauh dari pembicara dapat 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. 

perhatikan contoh kalimat berikut ini. 

(21) /Jok/ /to/ /sai/ /kancen/ /side/ ? 

/Ke/ /sana/ /siapa/ /temannya/ 

/anda/ ? 

#Jok to sai kancәn sidә ?# 

 ‘Ke sana siapa temannya anda ?’ 

 

4. Pronomina to ‘sana’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’ 

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

tujuan yang jauh dari pembicara tidak 

dapat tidak bergabung dengan preposisi 

jok ‘ke’. Perhatikan contoh kalimat berikut 

ini. 

(22) */to/ /sai/ /kancen/ /side/ ? 

* /sana/ /siapa/ /temannya/ /anda/ 

? 

#* to sai kancәn sidә ?# 

‘(ke) sana siapa temannya anda’ 

 

5. Pronomina to ‘sana’ yang bergabung 

dengan preposisi oleq ‘dari’ 

Pronomina to ‘sana’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

asal yang jauh dari pembicara dapat 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’. 

Perhatikan contoh kalimat berikut ini. 

(23) /Oleq/ /to/ /nie/ /dateng/ /jok/ /te/ 

/Dari/ /sana/ /dia/ /datang/ /ke/ 

/sini/ 

#Ole? to niә datәng jok te# 

 ‘Dari sana dia datang ke sini’ 

 

6. Pronomina to ‘sana’ yang tidak 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’ 
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Pronomina to ‘sana’ dalam konteks 

kalimat BSDM yang menyatakan tempat 

asal yang jauh dari pembicara tidak dapat 

tidak bergabung dengan preposisi oleq 

‘dari’. Perhatikan contoh kalimat berikut 

ini. 

(24) */to/ /nie/ /dateng/ /jok/ /te/ 

*/sana/ /dia/ /datang/ /ke/ /sini/ 

#* to niә datәng jok te# 

‘(dari) sana dia datang ke sini’ 

 

2. Perilaku Sintaktis Pronomina 

Penunjuk Tempat (KGPT). 

Perilaku sintaktis merupakan 

perilaku atau sifat yang muncul dari satuan 

lingual tertentu setelah berkonstruksi 

dengan satuan lingual yang lain di dalam 

satuan bahasa yang menyangkut susunan 

kata-kata di dalam kalimat. Perilaku 

sintaktis pronomina penunjuk tempat 

memiliki perilaku sintaktis sebagai berikut. 

a. KGPT Dapat Berdistribusi pada 

Semua Bentuk Preposisi Penunjuk 

Tempat leq ‘di’, jok ‘ke’, dan oleq 

‘dari’. 

KGPT dalam BSDM yang dapat 

berdistribusi pada semua bentuk preposisi 

penunjuk tempat merupakan KGPT yang 

dapat bergabung atau berpasangan dengan 

preposisi penunjuk tempat leq ‘di’, jok 

‘ke’, dan oleq ‘dari’. KGPT yang dapat 

berdistribusi tersebut adalah semua bentuk 

KGPT dalam BSDM, yaitu KGPT te 

‘sini’, ni ‘sini’, te[ә] ‘situ’, dan to ‘sana’.  

(1a) /Leq/ /te/ /aku/ /bedait/ /wiq/ 

/di/ / sini/ /saya/ /bertemu/ /kemarin/ 

# Le? te aku bәdait wi?# 

‘Di sini saya bertemu kemarin’ 

 

(3a) /Jok/ /te/ /nie/ /eaq/ /dateng/ /lemaq/ 

/aru/ 

/Ke/ /sini/ /dia/ /mau/ /datang/ 

/besok/ /pagi/ 

#Jok te niә ea? datәng lema? aru# 

‘Ke sini dia mau datang besok’ 

 

(5a) /Oleq/ /te/ /aku/ /eaq/ /jok/ /lombok/ 

/tengah/ 

/Dari/ /sini/ /saya/ /mau/ /ke/ 

/Lombok/ /tengah/ 

#Ole? te aku ea? jok Lombok 

tengah# 

‘Dari sini saya mau ke lombok 

tengah’ 

Berdasarkan ketiga contoh konteks 

kalimat tersebut, KGPT dalam BSDM 

dapat berdistribusi atau bergabung dengan 

seluruh bentuk preposisi penunjuk tempat, 

yaitu preposisi leq ‘di’, jok ‘ke’, dan oleq 

‘dari’. 

b. KGPT Dapat Sepadan dengan 

Preposisi leq ‘di’ dalam Bahasa 

Indonesia 

KGPT dapat sepadan dengan preposisi 

leq ‘di’ dalam bahasa Indonesia  

merupakan KGPT yang option, yaitu 

KGPT yang dapat berdiri sendiri tanpa 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’ dalam 

tataran sebuah kalimat. Jika preposisi leq 

‘di’ dilesapkan maka yang berperan 

menggantikannya adalah KGPT, sehingga 

KGPT yang menggantikannya tersebut 

sepadan dengan preposisi leq ‘di’ dalam 

bahasa Indonesia dan KGPT tersebut 

bersifat deiktis. Dikatakan deiktis, karena 

KGPT yang sepadan dengan preposisi 

tersebut dalam penunjukkannya jarak yang 

ditunjukkan dapat berubah-ubah bisa 

dekat, agak jauh, dan jauh. KGPT yang 

sepadan dengan preposisi leq ‘di’, yaitu 

semua bentuk KGPT yang terdapat dalam 

BSDM, yaitu KGPT te ‘sini’, ni ‘sini’, 

te[ә] ‘situ’, dan to ‘sana’. Hal tersebut 

dapat kita amati dalam konteks-konteks 

kalimat berikut ini. 

(1) /Taoq/-/ke/ /bedait/ /wiq/ /leq/ /te/ 

/Tempat/-/saya/ /bertemu/ 

/kemarin/ /di/ /sini/ 
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#Taoqkә bәdait wi? le? te# 

‘Tempat saya bertemu kemarin di 

sini’ 

KGPT te ‘sini’ yang terdapat pada 

kalimat tersebut bergabung dengan 

preposisi leq ‘di’. Preposisi leq ‘di’ yang 

terdapat pada tataran  kalimat tersebut 

dapat dihilangkan atau dilesapkan. Tataran 

kalimat tersebut lazim digunakan dalam 

BSDM sehingga tetap berterima.  

Perhatikan perubahan tataran kalimat 

tersebut. 

(2) /Taoq/-/ke/ /bedait/ /wiq/ /te/ 

*/Tempat/-/saya/ /bertemu/ 

/kemarin/ /sini/ 

#Taoqkә bәdait wi? te# 

‘Tempat saya bertemu kemarin (di) 

sini’ 

 

c. KGPT Tidak Dapat Sepadan dengan 

Preposisi Jok ‘Ke’ dan Oleq ‘Dari’ 

dalam Bahasa Indonesia 

KGPT  tidak dapat sepadan dengan 

preposisi jok ‘ke’ dan oleq ‘dari’ dalam 

bahasa Indonesia merupakan KGPT yang 

oblig, yaitu KGPT yang tidak dapat berdiri 

sendiri dalam tataran sebuah kalimat tanpa 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’ dan 

oleq dari’. KGPT tersebut tidak dapat 

berperan menggantikan fungsi preposisi 

jok ‘ke’ dan oleq ‘dari’ sehingga KGPT 

tersebut sama dengan KGPT dalam bahasa 

Indonesia. KGPT tidak dapat sepadan 

dengan preposisi jok ‘ke’ dan oleq ‘dari’ 

dalam bahasa Indonesia adalah semua 

bentuk KGPT dalam BSDM, yaitu KGPT 

te ‘sini’, ni ‘sini’, te[ә] ‘situ’, dan to 

‘sana’. Hal tersebut dapat kita amati dalam 

konteks-konteks kalimat berikut ini. 

1) KGPT yang Bergabung Dengan 

Prposisi jok ‘ke’ 

Dalam tataran kalimat yang memiliki 

makna penunjukkan tempat tujuan, KGPT 

dalam BSDM wajib bergabung dengan 

preposisi jok ‘di’. Hal tersebut dapat kita 

amati dalam konteks kalimat berikut ini. 

(1) /Lemaq/ /aru/ /nie/ /eaq/ /dateng/ 

/jok/ /te/ 

 /Besok/ /pagi/ /dia/ /mau/ /datang/ 

/ke/ /sini/ 

#Lema? aru niә ea? datәng jok te# 

‘Besok dia mau datang ke sini’ 

KGPT te ‘sini’ pada kalimat tersebut 

bergabung dengan preposisi jok ‘ke’. 

Preposisi jok ‘ke’ yang terdapat pada 

tataran kalimat tersebut tidak dapat 

dihilangkan atau dilesapkan. Jika kata atau 

preposisi jok ‘ke’ tersebut dihilangkan atau 

dilesapkan, tataran kalimat tersebut akan 

menjadi tidak lazim digunakan baik dalam 

BSDM maupun dalam bahasa Indonesia. 

Perhatikan perubahan tataran kalimat 

tersebut. 

(2) */Lemaq/ /aru/ /nie/ /eaq/ /dateng/ 

/te/ 

 * /Besok/ /pagi/ /dia/ /mau/ /datang/ 

/sini/ 

#*Lema? aru niә ea? datәng te# 

‘*Besok dia mau datang (ke) sini’ 

 

2) KGPT yang Bergabung dengan 

Preposisi oleq ‘dari’ 

Dalam tataran kalimat yang memiliki 

makna penunjukkan tempat asal, KGPT 

dalam BSDM wajib bergabung dengan 

preposisi oleq ‘dari’. Hal tersebut dapat 

kita amati dalam konteks kalimat berikut 

ini. 

(5b) /Oleq/ /te/ /aku/ /eaq/ /jok/ /lombok/ 

/tengah/ 

/Dari/ /sini/ /saya/ /mau/ /ke/ 

/Lombok/ /tengah/ 

#Ole? te aku ea? jok Lombok 

tengah# 
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‘Dari sini saya mau ke lombok 

tengah’ 

KGPT te ‘sini’ pada tataran kalimat 

tersebut bergabung dengan preposisi oleq 

‘dari’. Preposisi oleq ‘dari’ yang terdapat 

pada tataran kalimat tersebut tidak dapat 

dihilangkan atau dilesapkan. Jika kata atau 

preposisi oleq ‘dari’ tersebut dihilangkan 

atau dilesapkan, tataran kalimat tersebut 

akan menjadi tidak lazim digunakan baik 

dalam BSDM maupun dalam bahasa 

Indonesia. 

Perhatikan perubahan tataran kalimat 

tersebut. 

(5c) */Te/ /aku/ /eaq/ /jok/ /lombok/ 

/tengah/ 

*/Sini/ /saya/ /mau/ /ke/ /Lombok/ 

/tengah/ 

#*Te aku ea? jok Lombok tengah# 

‘(dari) Sini saya mau ke lombok 

tengah’ 

 

2. Ciri Permutasian Pronomina 

Penunjuk Tempat 

KGPT dalam BSDM, selain dapat 

berdiri sendiri dan dapat menggantikan 

fungsi preposisi leq ‘di’ juga memiliki 

keunikan lain, yaitu dapat mengalami 

permutasian. Hal tersebut akan dijelaskan 

berikut ini. 

 

a. Pronomina Penunjuk Tempat Dapat 

Dipermutasi 

Pronomina penunjuk tempat dapat 

dipermutasi dalam BSDM merupakan 

pronomina yang dapat mengalami 

permutasian atau perubahan urutan, yaitu 

dapat berada di depan preposisi dan dapat 

pula baerada di belakang preposisi yang 

melekatinya dalam tataran sebuah kalimat. 

Pronomina penunjuk tempat yang dapat 

dipermutasi adalah semua bentuk 

pronomina penunjuk tempat dalam BSDM, 

yaitu pronomina te ‘sini’, ni ‘sini’, te[ә] 

‘situ’, dan to ‘sana’. Semua bentuk 

pronomina penunjuk tempat tersebut dapat 

dipermutasi atau mengalami perubahan 

urutan kata ketika bergabung dengan 

preposisi lek ‘di’ dan preposisi oleq ‘dari’. 

Sedangkan ketika bergabung dengan 

preposisi jok ‘ke’, seluruh bentuk KGPT 

tersebut tidak dapat dipermutasi. 

1) Pronomina Penunjuk Tempat Yang 

Bergabung Dengan Preposisi Leq ‘di’. 

Pronomina penunjuk tempat yang 

bergabung dengan preposisi leq ‘di’ dalam 

tataran kalimat BSDM, fungsi keterangan 

penunjuk tempat yang ditunjukkan dapat 

disertai dengan nama tempat yang 

ditunjukkan dan bisa juga tidak. 

Perhatikan konteks-konteks kalimat 

berikut ini. 

a. Tataran Kalimat yang Tidak 

Menyertakan Nama Tempat yang 

Ditunjukkan. 

(1b) /Leq/ /te/ /aku/ /bedait/ /wiq/ 

  /di/ /sini/ /saya/ /bertemu/ 

/kemarin/ 

 # Le? te aku bәdait wi?# 

 ‘Di sini saya bertemu kemarin’ 

Pada tataran kalimat tersebut pronomina 

penunjuk tempat te ‘sini’ yang bergabung 

dengan preposisi leq ‘di’ tidak disertai 

nama tempat yang ditunjukkan, sehingga 

kedua kata tersebut yang menjadi frasa leq 

te ‘di sini’ pada kalimat tersebut tidak 

dapat dipermutasi. Perhatikan perubahan 

tataran kalimat tersebut. 

(1c) */Te/ /leq/ /aku/ /bedait/ /wiq/ 

   */sini/ /di/ /saya/ /bertemu/ 

/kemarin/ 

#* Te le? aku bәdait wi?# 

‘Di sini saya bertemu kemarin’ 

 Setelah terjadi permutasian pada frasa 

penunjuk tempat leq te ‘ di sini’ dalam 

kalimat tersebut, kalimat tersebut tidak 

lazim digunakan baik dalam BSDM 

maupun dalam bahasa Indonesia. 
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b. Tataran Kalimat yang Menyertakan 

Nama Tempat yang Ditunjukkan. 

(1ab) /Leq/ /te/ /bale/ /aku/ /bedait/ /wiq/ 

 /Di/ /sini/ /rumah/ /saya/ /bertemu/ 

/kemarin/ 

# Le? te bale aku bәdait wi?# 

‘Di sini rumah saya bertemu 

kemarin’ 

Kalimat tersebut merupakan kalimat 

yang sama dengan kalimat 1a, tetapi pada 

kalimat tersebut pronomina penunjuk 

tempat te ‘sini’ yang bergabung dengan 

preposisi leq ‘di’ disertai dengan nama 

tempat yang ditunjukkan yaitu kata bale 

‘rumah’, sehingga kedua kata tersebut 

yang menjadi frasa leq te ‘di sini’ dalam 

kalimat tersebut dapat dipermutasi. 

Perhatikan perubahan kalimat berikut. 

(1abc) /Te/ /leq/ /bale/ /aku/ /bedait/ 

/wiq/ 

  /Sini/ /di/ /rumah/ /saya/ /bertemu/ 

/kemarin/ 

# te le? bale aku bәdait wi?# 

‘Di sini rumah saya bertemu 

kemarin’ 

Setelah terjadi permutasian pada frasa 

penunjuk tempat leq te ‘di sini’ menjadi 

frasa te leq ‘sini di’ dalam tataran kalimat 

tersebut, kalimat tersebut lazim digunakan 

dalam BSDM dan kalimat tersebut juga 

tidak mengalami perubahan makna.  

2) Pronomina Penunjuk Tempat Yang 

Bergabung Dengan Preposisi Oleq 

‘dari’. 

Pronomina penunjuk tempat yang 

bergabung dengan preposisi oleq ‘dari’ 

dalam tataran kalimat BSDM dapat 

mengalami permutasian atau pengubahan 

urutan kata. Hal tersebut dapat kita amati 

dalam konteks-konteks kalimat berikut ini. 

(5b) /Oleq/ /te/ /aku/ /eaq/ /jok/ 

/Lombok/ /tengah/ 

 /Dari/ /sini/ /saya/ /mau/ /ke/ 

/Lombok/ /tengah/ 

 #Ole? te aku ea? jok Lombok 

tengah# 

‘Dari sini saya mau ke lombok 

tengah’ 

 

(5c) /Oleq/ /te/ /Mataram/ /aku/ /eaq/ 

/jok/ /Lombok/ /tengah/ 

  /Dari/ /sini/ /Mataram/ /saya/ 

/mau/ /ke/ /Lombok/ /tengah/ 

 #Ole? te Mataram aku eaq jok 

Lombok tengah# 

‘Dari sini Mataram saya mau ke 

lombok tengah’ 

Pada frasa oleq te ‘dari sini’ dalam 

kalimat pertama, keterangan tempat asal 

yang ditunjukkan tidak disertai dengan 

nama tempat tujuan yang di tunjukkan. 

Pada kalimat kedua, frasa oleq te  disertai 

dengan nama tempat asal yang 

ditunjukkan, yaitu kata Mataram. Dari 

kedua bentuk kalimat tersebut, frasa oleq 

te  ‘dari sini’ dapat dipermutasi baik dalam 

kalimat pertama maupun kalimat kedua. 

Perhatikan perubahan kalimat berikut. 

(1) /Te/ /oleq/  /aku/ /eaq/ /jok/ 

/Lombok/ /tengah/ 

*/Sini/ /dari/ /saya/ /mau/ /ke/ 

/Lombok/ /tengah/ 

#te ole? aku ea? jok Lombok 

tengah# 

‘Dari sini saya mau ke lombok 

tengah’ 

 

(2) /Te/ /oleq/ Mataram /aku/ /eaq/ 

/jok/ /Lombok/ /tengah/ 

 /Sini/ /dari/ /Mataram/ /saya/ 

/mau/ /ke/ /Lombok/ /tengah/ 

#Te ole? Mataram aku ea? jok 

Lombok tengah# 

‘Dari sini Mataram saya mau ke 

lombok tengah’ 

Setelah terjadi permutasian atau 

pengubahan urutan kata pada frasa oleq te 

‘dari sini’ menjadi frasa te oleq ‘sini dari’ 
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dalam kalimat tersebut, kedua kalimat 

tersebut lazim digunakan dalam BSDM 

dan kalimat tersebut juga tidak mengalami 

perubahan makna. 

b. Pronomina Penunjuk Tempat Tidak 

Dapat Dipermutasi 

Pronomina penunjuk tempat tidak 

dapat dipermutasi dalam BSDM 

merupakan pronomina yang tidak dapat 

mengalami permutasian atau pengubahan 

urutan kata, yaitu selalu baerada di 

belakang preposisi yang melekatinya 

dalam tataran sebuah kalimat. Pronomina 

ini sama halnya dengan pronomina dalam 

bahasa Indonesia. Pronomina penunjuk 

tempat yang tidak dapat dipermutasi 

adalah semua bentuk pronomina penunjuk 

tempat dalam BSDM, yaitu pronomina 

penunjuk tempat te ‘sini’, ni ‘sini’, te[ә] 

‘situ’, dan to ‘sana’. Semua bentuk 

pronomina penunjuk tempat tersebut tidak 

dapat dipermutasi atau mengalami 

pengubahan urutan kata ketika bergabung 

dengan preposisi jok ‘ke’ yang merupakan 

pronomina penunjuk tempat tujuan. Selain 

itu, pronomina penunjuk tempat tersebut 

juga tidak dapat dipermutasi dalam tatran 

kalimat yang fungsi keterangan penunjuk 

tempatnya tidak disertai dengan nama 

tempat yang ditunjukkan maupun disertai 

nama tempat yang ditunjukkan. Berbeda 

dengan pronomina penunjuk tempat yang 

dilekati preposisi leq ‘di’ dan preposisi 

oleq ‘dari’.  Hal tersebut dapat kita amati 

dalam konteks kalimat berikut ini. 

(1)  /Lemaq/ /aru/ /nie/ /eaq/ /dateng/ 

/jok/ /te/ 

  /Besok/ /pagi/ /dia/ /mau/ /datang/ 

/ke/ /sini/ 

#lema? aru niә ea? datәng jok te# 

‘Besok pagi dia mau datang ke 

sini’  

 

(2)  /Lemaq/ /aru/ /nie/ /eaq/ /dateng/ 

/jok/ /te/ /bale/ 

  /Besok/ /pagi/ /dia/ /mau/ /datang/ 

/ke/ /sini/ /rumah/ 

#lema? aru niә ea? datәng jok te 

bale# 

‘Besok pagi dia mau datang ke sini 

rumah’ 

Pada frasa jok te ‘ke sini’ dalam 

kalimat pertama, keterangan tempat tujuan 

yang ditunjukkan tidak disertai dengan 

nama tempat tunjuan yang di tunjuk. Pada 

kalimat kedua, frasa jok te disertai dengan 

nama tempat tujuan yaitu kata bale 

‘rumah’. Dari kedua bentuk kalimat 

tersebut, frasa jok te ‘ke sini’ tidak dapat 

dipermutasi baik dalam kalimat pertama 

maupun kalimat kedua. Perhatikan 

perubahan kalimat berikut. 

(1a) */Lemaq/ /aru/ /nie/ /eaq/ /dateng/ 

/te/ /jok/ 

*/Besok/ /pagi/ /dia/ /mau/ /datang/ 

/sini/ /ke/ 

#*lema? aru niә ea? datәng te jok# 

‘Besok pagi dia mau datang ke sini’ 

(1b) */Lemaq/ /aru/ /nie/ /eaq/ /dateng/ 

/te/ /jok/ /bale/ 

 */Besok/ /pagi/ /dia/ /mau/ /datang/ 

/sini/ /ke/ /rumah/ 

#*lema? aru niә ea? datәng te jok 

bale# 

‘Besok pagi dia mau datang ke sini 

rumah’ 

Setelah terjadi permutasian atau 

pengubahan urutan kata pada frasa jok te 

‘ke sini’ menjadi frasa te jok ‘sini ke’ 

dalam tataran kalimat tersebut, kedua 

tataran kalimat tersebut menjadi tidak 

lazim digunakan dalam BSDM maupun 

dalam bahasa Indonesia. 

D. PENUTUP 

1. Simpulan  

Dari hasil analisis data yang dilakukan 

pada bab empat tersebut, penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 



15 

 

1. Wujud pronomina penunjuk tempat 

dalam BSDM adalah sebagai berikut. 

a) Pronomina penunjuk tempat ‘sini’, 

yaitu pronomina te dan pronomina 

ni. 

b) Pronomina penunjuk tempat ‘situ’, 

yaitu pronomina te[ә]. 

c) Pronomina penunjuk tempat ‘sana’, 

yaitu pronomina to. 

2. Perilaku sintaktis pronomina penunjuk 

tempat dalam BSDM adalah sebagai 

berikut. 

a) KGPT dapat berdistribusi pada 

semua bentuk preposisi penunjuk 

tempat leq ‘di’, jok ‘ke’, dan oleq 

‘dari’. 

b) KGPT dapat sepadan dengan 

preposisi leq ‘di’ dalam bahasa 

Indonesia. 

c) KGPT tidak dapat sepadan dengan 

preposisi jok ‘ke’ dan oleq ‘dari’ 

dalam bahasa Indonesia. 

d) Ciri permutasian pronomina 

penunjuk tempat dalam BSDM. 

1. Pronomina penunjuk tempat 

dapat dipermutasi. 

Pronomina penunjuk 

tempat dapat dipermutasi 

merupakan pronomina 

penunjuk tempat yang dapat 

mengalami perubahan urutan, 

yaitu dapat berada di depan 

preposisi dan dapat pula berada 

di belakang preposisi. 

Pronomina penunjuk tempat 

dapat dipermutasi terdiri atas. 

a. Pronomina penunjuk 

tempat yang bergabung 

dengan preposisi leq ‘di’. 

b. Pronomina penunjuk 

tempat yang bergabung 

dengan preposisi oleq 

‘dari’. 

2. Pronomina penunjuk tempat 

tidak dapat dipermutasi. 

Pronomina penunjuk 

tempat tidak dapat dipermutasi 

merupakan pronomina 

penunjuk tempat yang tidak 

dapat mengalami pengubahan 

urutan kata, yaitu selalu berada 

di belakang preposisi yang 

melekatinya dalam tataran 

sebuah kalimat. Pronomina 

penunjuk tempat yang tidak 

dapat dipermutasi, yaitu 

pronomina penunjuk tempat 

yang bergabung dengan 

preposisi jok ‘ke’. 

2. Saran 

Terlepas dari bahasa yang digunakan 

diseluruh pulau Lombok yaitu bahasa 

sasak, secara mendasar penulis 

mengkhususkan penelitian pada Perilaku 

Sintaktis Pronomina Penunjuk Tempat 

dalam Bahasa Sasak Desa Monggas 

Kecamatan Kopang Lombok Tengah. 

Bahasa merupakan alat komunikasi 

dalam menyampaikan informasi yang 

memungkinkan manusia untuk dapat 

berhubungan dengan yang lainnya, saling 

berbagi pengalaman, saling belajar antara 

satu dengan yang lainnya, dan dengan 

bahasa pula manusia dapat meningkatkan 

ilmu pengetahuannya. Oleh sebab itu 

penelitian di bidang kebahasa khususnya 

bahasa sasak harus terus ditingkatkan, hal 

tersebut dilakukan agar penelitian di 

bidang bahasa daerah mendapatkan 

perhatian dari penutur bahasa lainnya. 

Untuk itu diperlukan adanya usaha dalam 

mempertahankan sekaligus melestarikan 

bahasa dan budaya sendiri. 
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