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ABSTRACT 
 

This research is about semantic, especially about dysphemisms of Sasak 
language dialect a-a in Desa Aikmel Barat. The problems examine in this research 
are, 1) the form of Sasak language dysphemisms dialect a-a in Desa Aikmel Barat, 2) 
the function of Sasak language dysphemisms dialect a-a in Desa Aikmel Barat, and 3) 
the relevance of Sasak language dysphemisms to teaching and learning of Bahasa 
Indonesia in Junior High School. 

In this research, data were collected by using observation method, interview 
method, and introspective method. Data collecting process were done by mingle with 
informant directly. Based on the analysis, the researcher find that the form of 
dysphemisms of Sasak language in Desa Aikmel Barat is divided into two, those are 
the word form and the expression form. In the word form it is divided into two, in the 
form of base word and in the form of word with affix. The function of Sasak language 
dysphemisms in Desa Aikmel Barat is divided into five. Those are 1) to express anger 
and annoyance, 2) to express disappointment, 3) to express fear, 4) to express pity, 5) 
to express repugnance. The dysphemisms of Sasak language in Desa Aikmel Barat 
have relevance to teaching and learning of Bahasa Indonesia at Junior High School, 
second semester of grade VII with standard competence “speaking” and basic 
competence “able to talk by phone by using effective sentence, polite language, and 
appropriate word choices. 

Key Terms : Dysphemisms, Sasak language, form, and function. 

 

 
 
 
 



ANALISIS PENGGUNAAN DISFEMISME DALAM MASYARAKAT SASAK 
DIALEK a-a  DI DESA AIKMEL BARAT DAN RELEVANSINYA DENGAN 

MATERI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP 
 

JUNITA ARDI SUSANTI 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang semantik, khususnya mengenai 
disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di Desa Aikmel Barat.Masalah yang dibahas 
dalam penelitian ini, yaitu 1) bentuk disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di Desa 
Aikmel Barat, 2) fungsi disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di Desa Aikmel Barat, 
dan 3) relevansi disfemisme bahasa Sasak terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di 
SMP.  

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak, 
metode cakap, dan metode introspektif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan 
terjun langsung ke lapangan dan berbaur dengan informan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan, bahwa bentuk disfemisme bahasa Sasak di Desa Aikmel Barat terbagi 
menjadi dua, yaitu dalam bentuk kata dan dalam bentuk ungkapan.Dalam bentuk kata 
dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk kata dasar (KD) dan bentuk kata jadian (KJ). 
Sementara itu, fungsi disfemisme bahasa Sasak di Desa Aikmel Barat terbagi menjadi 
lima, yaitu 1) sebagai pengungkapan rasa marah atau kesal, 2) pengungkapkan rasa 
kecewa, 3) pengungkapan rasa takut, 4) pengungkapan rasa kasihan, dan 5) 
pengungkapan rasa jijik atau kotor. Disfemisme bahasa Sasak di Desa Aikmel Barat 
ini memiliki relevansi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP kelas VII 
semester 2 dengan Standar Kompetensi “Berbicara” dan Kompetensi Dasar “Mampu 
bertelepon dengan kalimat efektif, dengan bahasa yang santun, dan dengan pilihan 
kata yang tepat”. 
 
Kata kunci : Disfemisme, bahasa Sasak, bentuk, dan fungsi. 
 

 

 

 

 

 

 
 



PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang 

Disfemisme merupakan salah satu fenomena kebahasaan yang kerap muncul 
di tengah masyarakat sebagai penutur bahasa.Salah satunya yaitu masyarakat penutur 
bahasa Sasak di Desa Aikmel Barat.  

Terkait dengan masalah disfemisme seperti yang telah disinggung di atas, 
maka diungkapkan alasan mengapa dilakukan penelitian ini.Pertama, dalam 
melakukan komunikasi sehari-sehari, ternyata tanpa disadari fenomena penggunaan 
disfemismetersebut seringkali dilontarkan oleh masyarakat penutur bahasa Sasak di 
Desa Aikmel Barat.Misalnya yang bisa dijumpai antara lain : /cucuk/ yang 
merupakan disfemisme dari /todok/ ‘mulut’, /nyokcok/ yang merupakan disfemisme 
dari /mangan/ ‘makan’, /plot/ yang merupakan disfemisme dari /mate/‘mati’, dan 
sebagainya. Mengingat bentuk kata-kata tersebut dalam pemakaiannya akan dapat 
menimbulkan nuansa atau nilai rasa yang lebih kasar, serta cenderung menimbulkan 
reaksi negatif dari pendengar yang dapat melahirkan masalah baru. Kedua, penelitian 
mengenai disfemisme dalam bahasa Sasak ini belum ditemukan, maka penelitian ini 
perlu dilakukan.Ketiga,dalam proses pembelajaran di sekolah, disfemisme ini perlu 
diperkenalkan kepada para siswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 
sehingga para siswa dapat mengetahui batasan penggunaan disfemisme. Disfemisme 
ini dapat direlevansikan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP, yaitu 
diintegrasikan dengan SK/KD yang bisa dimasuki.Misalnya, siswa memahami faktor 
dan konteks yang dapat memunculkan disfemisme. 

Berdasarkan ketiga alasan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai 
disfemisme tersebut.Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Penggunaan 
Disfemisme dalam Masyarakat Sasak Dialek a-a di Desa Aikmel Barat dan 
Relevansinya dengan Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”. 

b. Rumusan Masalah 
1) Bagaimanakah bentuk disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di Desa Aikmel 

Barat? 
2) Bagaimanakah fungsi disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di Desa Aikmel 

Barat? 
3) Bagaimanakah relevansi disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di Desa 

Aikmel Barat dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP? 
c. Tujuan Penelitian  

1) Untuk mendeskripsikan bentuk disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di 
Desa Aikmel Barat. 

2) Untuk mendeskripsikan fungsi disfemisme bahasa Sasak dialeka-a di Desa 
Aikmel Barat. 

3) Untuk mendeskripsikan relevansi disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di 
Desa Aikmel Barat dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. 

d. Manfaat Penelitian 
1) Dapat dijadikan sebagai acuan yang relevan bagi penelitian berikutnya. 



2) Dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan bahan bandingan antara bahasa 
Sasak dan bahasa Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan materi 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. 

3) Dapat membantu pendidik untuk memilih bentuk kebahasaan yang 
digunakan dalam proses pembelajaran. 

TINJAUAN PUSTAKA 
a. Penelitian Terdahulu 

Hingga saat ini telah banyak ditemukan penelitian tentang aspek kebahasaan, 
khususnya semantik. Diantaranya adalah penelitian yan oleh Kurani (2010), yang 
berjudul “Analisis Penggunaan Eufimisme dan Disfemisme dalam Surat Kabar 
Lombok Post”. Dari hasil penelitianya, terdapat variasi penggunaan eufimisme dan 
disfemisme dalam bentuk kata dan frase. 

Penelitia lain juga dilakukan Yunita Budiman (2011) dengan judul “Analsis 
Penggunaan Eufimisme dan Disfemisme dalam Surat Kabar Kompas”.Dari hasil 
penelitian tersebut ditemukan 248 kemunculan eufimisme dalam bentuk kata dan 234 
bentuk frase.Bentuk kemunculan disfemisme berjumlah 236 dalam bentuk kata dan 
212 bentuk frase. 

Hilmiyatun juga pernah melakukan penelitian (2012) yang berjudul “Relasi 
Semantik Sinonimi Bahasa Sasak di Desa Aikmel serta Hubungannnya dengan 
Pembelajaran Muatan Lokal di SMP”.Dalam penelitian ini Hilmiyatun 
menyimpulkan bentuk dan makna sinonimi yang terjadi dalam bahasa Sasak Aikmel. 

Ternyata sampai saat ini, belum ditemukan penelitian mengenai disfemisme 
bahasa Sasak Dialek a-a yang dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di 
SMP. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi 
peneliti lain yang lebih berkompeten.  

b. Landasan Teori 
1) Disfemsime 
Disfemisme berasal dari bahasa Yunani dys atau dus (bad, abnormal, difficult 

= bahasa Inggris) yang berarti “buruk” adalah kebalikan dari eufimisme, lebih lanjut 
berarti menggunakan kata-kata yang bermakna kasar atau mengungkapkan sesuatu 
yang bukan sebenarnya.  

Chaer (2002 : 145) berpendapat bahwa kebalikan dari penghalusan adalah 
pengasaran (disfemia), yaitu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau 
bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. 

2) Bentuk Disfemisme 
1. Bentuk Pemakaian Berupa Kata 

Chaer (2002 : 145-146) bentuk pemakaian disfemisme yang berupa kata. 
Misalnya, Dengan seenaknya Israel mencaplok wilayah Mesir itu. Kata mencaplok 
merupakan disfemia dari frase mengambil begitu saja. Atau juga Polisi 
menjebloskannya ke dalam penjara. Demikian pula pada kalimat Akhirnya regu 
bulutangkis kita berhasil menggondol pulang piala Thomas Cup itu. Kata 
menggondol merupakan disfemia untuk lebih memberi tekanan. 

2. Bentuk Pemakaian Berupa Ungkapan 



Ali Masri (2001: 73-77) mencontohkan bentuk pemakaian disfemia berupa 
ungkapan sebagai berikut. Khasmir banjir darah 14 tewas. Ungkapan banjir darah 
dipilih sebagai kata disfemia dari kata kisruh. Bila Mega naik menjadi presiden, maka 
sasaran tembak yang empuk adalah Taufik Kemas. Ungkapan sasaran tembak 
dipakai sebagai disfemisme untuk menggantikan kata target. 

3) Eufimisme 
Keraf (2010 : 132) eufimisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-

ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang 
halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, 
menyinggung perasaan atau menyugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan.  

4) Kata  
Kata adalah satuan bentuk terkecil (dari kalimat) yang dapat berdiri sendiri 

dan mempunyai makna (Finoza, 2010 : 80). 
5) Bentuk Kata 
Menurut Finoza (2010 : 81) dari segi bentuknya, kata dibedakan atas dua 

macam ; (1) kata yang bermorfem tunggal, dan (2) kata yang bermorfem banyak.  
6) Kelas Kata 
Menurut Kridalakasana (2008 : 51-102) pembagian jenis kelas kata di dalam 

bahasa Indonesia terdiri atas beberapa bagian, yaitu : 
1) Kata Kerja (Verba) 

Sebuah kata dapat dikatakan berkategori verba hanya dari perilakunya di 
dalam frase, yakni dalam hal kemungkinannya satuan itu didampingi partikel tidak 
dalam konstruksi dan dalam hal tidak dapat didampinginya satuan itu dengan partikel 
di, ke, dari atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. 
2) Kata Sifat (Ajektiva) 

Ajektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk ; (1)  
bergabung dengan partikel tidak, (2) mendampingi nomina, atau (3) didampingi 
partikel seperti lebih, sangat, agak,dan sebagainya. 
3) Kata Benda (Nomina) 

Nomina adalah kategori yang secara sintaksis (1) tidak mempunyai potensi 
untuk bergabung dengan partikel tidak atau bukan, (2) mempunyai potensi untuk 
didahului oleh partikel di, ke, dari. 
4) Kata Ganti (Pronomina) 

Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. 
5)  Kata Keterangan (Adeverbia) 

Adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi ajektiva, numeralia, atau  
proposisi dalam konstruksi sintaksis. 
6) Kata Bilangan (Numeralia) 

Kategori yang dapat ; (1) mendampingi nomina (2) memdampingi numeralia 
lain, dan (3) tidak dapat bergabung dengan tidak atau sangat. 
7) Kata Sambung (Konjungsi) 

Konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain 
dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi.  



8) Kata Tanya (Interogativa) 
Interogativa adalah kategori dalam kalimat interogatif yang berfungsi 

menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara. 
9) Kata Sandang (Artikula) 

Artikula adalah kategori yang mendampingi nomina dasar (misalnya si kancil, 
sang dewa, para pelajar), nomina deverbal (misalnya si terdakwa, si tertuduh), 
pronominal (misalnya si dia, sang aku), dan verba pasif (misalnya kaum tertindas). 
10) Kata Depan (Preposisi) 

Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain (terutama 
nomina) sehingga terbentuk frase eksosentris direktif.  

4) Fungsi Disfemisme 
Menurut Chaer (2002:145) disfemisme biasanya digunakan untuk 

menunjukkan kejengkelan atau dilakukan orang pada situasi yang tidak ramah serta 
untuk menarik perhatian orang lain. 

Menunjukkan sesuatu yang menakutkan, seperti “Kita berharap agar tidak 
ada dajal politik dalam kabinet”.Kata dajal pada kalimat di atas dipakai untuk 
menggantikan kata setan.Menunjukkan sesuatu yang cenderung menjijikkan, 
misalnya “Terjadinya disclaimer kali ini tidak pelas dari banyaknya borok 
BPPN”.Kata borok paka kalimat di atas dipakai sebagai disfemisme untuk 
menggantikan kata masalah.Penyakit borok selain mengacu pada kata yang kasar 
juga mempunyai nilai rasa yang mengacu kepada sesuatu yang 
menjijikkan.Pemakaian disfemisme dapat menunjukkan kecenderungan 
menyeramkan (seram), misalnya “Perbuatan bejat itu terjadi Jumat lalu sekitar 
pukul 23.00 WIB”. (Ali Masri 2001: 72-74). 

5) Sinonimi 
Istilah sinonimi (Inggris: synonymy berasal dari bahasa Yunani Kuno; onama 

= nama dan syn = dengan). Makna harfiahnya adalah nama lain untuk benda yang 
sama(Pateda, 2010 : 222). Menurut Wijana dan Muhammad Rohmadi (2011: 20) 
sinonimi adalah hubungan atau relasi persamaan makna.  

6) Bahasa Sasak Dialek a-a 
Bahasa Sasak dialek a-a adalah salah satu dialek bahasa Sasak yang 

digunakan oleh penutur bahasa Sasak di Desa Aikmel Barat. 
7) Relevansi Disfemisme Bahasa Sasak terhadap Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP 
Relevansi disfemisme dengan pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat dilihat 

dari hakikat pelajaran bahasa itu sendiri. Pelajaran bahasa merupakan belajar 
berkomunikasi. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan 
untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa untuk berkomunikasi. 
METODE PENELITIAN 

a. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan penutur bahasa Sasak dialek 

 a-a yang berada di Desa Aikmel Barat.Namun karena keterbatasan dan kekurangan 



peneliti, maka sangatlah tidak mungkin bila populasi tersebut langsung dijadikan 
sebagai sasaran penelitian, untuk itu dibatasi dengan penetapan sampel yang dianggap 
mampu mewakili populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 5 orang, dengan rincian 3 orang sebagai informan utama dan 2 orang 
sebagai informan tambahan. 

b. Metode Pengumpulan Data 
1) Metode Observasi atau Simak 

Metode observasi atau metode simak merupakan metode yang digunakan 
untuk memperoleh data dengan cara menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2012 : 
92). Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi atau metode 
simak ini adalah data yang berupa tuturan pemakaian disfemisme. 
2) Metode Cakap 

Penamaan metode penyediaan data dengan metode cakap disebabkan cara 
yang ditempuh dalam pengumpulan data itu adalah berupa percakapan antara peneliti 
dengan informan. (Mahsun, 2012 : 95). 
3) Metode Introspektif 

Metode introspektif menurut Mahsun (2012 : 104) 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.  

c. Metode Analisis Data 
Metode Padan Ekstralingual 

Metode ini digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingual, 
seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang berada di luar bahasa.Hal 
ini sangat penting untuk menganalisis hubungan pemakaian disfemisme dengan unsur 
luar tuturan, seperti unsur konteks (tempat, ruang dan waktu, termasuk penutur dan 
partisipan), unsur makna dan nilai rasa yang ikut  berperan dalam peristiwa tutur. 

d. Metode Penyajian Data 
Hasil analisis disajikan melalui dua cara, yaitu (a) perumusan dengan 

menggunakan  kata-kata biasa, dan (b) perumusan dengan menggunakan tanda-tanda. 
Kedua cara di atas masing-masing disebut metode informal dan metode formal 
(Mahsun, 2012 : 123).  
PEMBAHASAN 

a. Bentuk Disfemisme Bahasa Sasak di Desa Aikmel Barat 
Disfemisme bahasa Sasak dialek a-a yang berbentuk kata dibedakan menjadi  

dua bentuk yaitu bentuk kata dasar (KD) dan bentuk kata jadian (KJ). 
1) Disfemisme dalam Bentuk Kata 

 Kata Dasar (KD) 
1) Disfemisme Kata Dasar Verba  

Berikut contoh disfemisme bahasa Sasak berupa KD dengan kategori verba. 
Kata beleng [bӘlӘŋ] disfemisme dari belot [bӘlot] ‘telan’. 



Kata beleng di atas merupakan bentuk disfemisme dari kata belot ‘telan’. Kata 
beleng merupakan KD berjenis verba, karena KD beleng tersebut menjelaskan suatu 
tindakan dan dapat didampingi dengan tidak  ( Kridalakasana, 2008 : 51). 

2) Disfemisme Kata Dasar Ajektiva 
Berikut beberapa contoh disfemisme bahasa Sasak berupa kata dasar dengan 

kategori ajektiva. 
Kata bacuk [bacu?] disfemisme daringemuk[ŋӘmu?] ‘cemberut’. 
Kata bacuk merupakan disfemisme dari kata ngemuk yang memiliki makna 

yang sama yaitu cemberut.KD bacuk merupakan ajektivakarena menerangkan 
keadaan seseorang. Selain itu, ajektiva juga dapat berdampingan dengan kata lebih, 
sangat, dan agak (Kridalaksana, 2008 : 59). 

3) Disfemisme Kata Dasar Nomina 
Berikut contoh disfemisme bahasa Sasak berupa KD dengan kategori nomina. 
Kata babu [babu] disfemisme dari pembantu [pӘmbantu] ‘pembantu rumah 

tangga, pesuruh’. 
Kata babu merupakan disfemisme dari kata pembantu. Kata tersebut memilki 

makna yang sama yaitu pesuruh. KD babu dikategorikan nomina, karena KD  babu 
adalah kata yang acuannya manusia dan dapat bergabung dengan kata bukan 
(Kridalaksana, 2008 : 68). 

Berdasarkan paparan di atas, disfemisme bahasa Sasak dialek a-a berbentuk 
KD diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu verba, ajektiva, dan nomina. 

 Kata Jadian (KJ) 
Disfemisme bentuk KJ ini terdapat pada kategori verba dan nomina. 

1) Disfemisme Kata Jadian Kategori Verba 
a) Kata begarang [bӘgaraŋ] disfemisme dari besual [bӘsual] ‘bertengkar’. 

Kata  begarang  merupakan  KJ  yang terdiri dari KD garang ‘ganas’ yang  
mendapat awalan be-, sehingga menjadi begarang. 

- KD garang‘ganas’(awalan be-) -  begarang ‘bertengkar’ 
b) Kata cecengik [cӘcӘŋi?] disfemisme dari rerek [rere?] ‘tertawa’. 

Kata cecengik merupakan disfemisme dari kata rerek ‘tertawa’. Kata cecengik 
merupakan KJ, karena kata cecengik terdiri dari KD cengik ‘tawa’ dan mendapat 
awalan ce-, sehingga menjadi KJ cecengik. 

- KD cengik ‘tawa’ (awalan ce-)  -  cecengik ‘tertawa’ 
c) Kata ngelong [ŋeloŋ] disfemisme dari milu [milu] ‘ikut, selalu mengikuti’. 

Kata ngelong adalah bentuk disfemisme dari kata milu ‘ikut’. Kata ngelong 
merupakan KJ yang dibentuk dari KD elong ‘ekor’ yang mendapat awalan ng-, 
sehingga menjadi kata ngelong. 

- KD elong‘ekor’ (awalan ng-)  -ngelong ’ikut, mengikuti’ 
Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan di atas, disfemisme bahasa 

Sasak dialek a-a dengan kategori verba ditemuakan KB yang berupa awalan be-, ce-, 
dan ng-yang melekat pada kata dasar.  
 
 



2) Disfemisme Kata Jadian Kategori Nomina  
Kata sesato [sӘsato] disfemisme dari binatang nae empat [binataŋ nae Әmpat] 
‘binatang berkaki empat seperti, anjing,sapi, kuda’. 

Kata sesato di atas merupakan bentuk disfemisme dari kata binatang nae 
empat ‘binatang berkaki empat seperti, anjing, sapi, kuda’. Kata sesato tergolong KJ, 
karena kata sesato adalah gabungan dari KD sato ‘binatang’ yang mendapat awalan 
se-, sehingga terbentuklah kata sesato. 

- KD sato‘binatang’ (awalan se-)  -sesato’binatang berkaki empat seperti, 
anjing, sapi, kuda’. 

Dari analisis data tersebut, KJ dengan kategori N ditemukan hanya satu yaitu  
imbuhan yang berbentuk awalan se-yang melekat pada KD sato. 
2) Disfemisme dalam Bentuk Ungkapan 

Disfemisme bahasa Sasak dalam bentuk ungkapan terdiri dari dua  kata dan  
tiga kata. Kategori atau unsur yang membangun ungkapan ini tersusun dari N+N, 
Aj+N, dan sebagainya. 

a) Disfemisme Berbentuk Ungkapan Berkategori Nomina+Nomina (N+N) 
Data berikut merupakan data berupa ungkapan yang terdiri dari dua kata atau 

dua unsur yang berkategori kata benda (nomina). 
Kata (1) awak banteng [awak banteŋ] disfemisme dari mambu awak [mambu 
awak] ‘bau badan, orangnya keringatnya bau yang menyebabkan badannya bau’. 
Kata (2) telinga kekete [tӘliŋa kӘkete] disfemisme dari ndarak ajaran [Әndara? 
ajaran] ‘tidak mau mendengar nasehat orang’. 

Ungkapan awak banteng (1) terdiri dari dua kata, yaitu awak dan banteng. 
Kata awak‘badan’ adalah kategori N dan kata banteng ‘binatang banteng’ juga 
kategori N. Namun, dalam bentuk ungkapan awak banteng tidak lagi bermakna 
badan banteng, melainkan bermakna ‘bau badan’. Ungkapan telinga kekete (2) juga 
sama seperti ungkapan awak banteng yang terdiri dari dua kata, yaitu telinga ‘kuping, 
telinga’ dengan kategori N dan kekete ‘wajan yang terbuat dari tanah liat’ juga 
merupakan N.Namun dalam bentuk ungkapan, kata telinga kekete juga tidak lagi 
bermakna telinga wajan, akan tetapi bermakna ‘orang yang tidak mau mendengar 
nasihat orang’. 

b) Disfemisme Berbentuk Ungkapan Berkategori Ajektiva + Nomina 
(Aj+N) 

Disfemisme yang berbentuk ungkapan dengan kategori Aj+N juga terdapat 
pada bahasa Sasak dialek a-a. Berikut datanya : 

Kata (1) belo rangkong [belo raŋkoŋ] disfemisme dari ranjok [ranjok] ‘tinggi’. 
Kata (2) dalem sumur [dalem sumur] disfemisme dari pelit [pӘlit] ‘pelit, tidak 
mau memberikan sesuatu kepada orang’. 

Pada kata (1) ungkapan belo rangkong. Kata belo‘panjang’ berkategori Aj, 
sedangkan kata rangkong ‘kaki’ merupakan kata berkategori N. Dalam bentuk 
ungkapan, kata belo rangkong  bermakna ‘orang yang tinggi’, bukan lagi bermakna 
‘panjang kaki’.  Kasus yang sama juga terjadi pada kata (2) dalem sumur. Kata dalem 
‘dalam’ merupakan kata berkategori Aj dan sumur ‘sumur’ merupakan kata 



berkategori N. Ungkapan dalam sumur memiliki makna pelit, bukan lagi bermakna 
dalam sumur.  

c) Disfemisme Berbentuk Ungkapan Berkategori Ajektiva + Nomina + 
Nomina (Aj+N+N) 

Kata cerungah loang idung [rӘrungah lowaŋ iduŋ] disfemisme dari geger [geger] 
‘senang, senang sekali’. 

Ungkapan cerungah loang idung merupakan bentuk disfemisme berupa 
ungkapan yang terdiri dari tiga kata berkategori Aj+N+N. Kata cerungah‘besar’ kata 
berkategori Aj, kata loang ‘lubang’ berkategori N, dan kata idung ‘hidung’ 
berkategori N. Namun, dalam kedudukannya sebagai ungkapan, kata cerungah loang 
idung tidak lagi bermakna besar lubang hidung, tetapi memiliki makna baru, yaitu 
senang, senang sekali. 

b. Fungsi Disfemisme bahasa Sasak di Desa Aikmel Barat 
1.  Pengungkapan Rasa Marah atau Kesal 
Kata-kata berbentuk disfemisme ini digunakan ketika keadaan emosi 

seseorang sedang dalam keadaan naik atau sedang melonjak. Hal ini tentu juga diikuti 
oleh nada suara yang tinggi dan ekspresi wajah yang bisa berubah memerah. 
Contoh :     Mele mek lewek dang, totokku anta laun.  

‘Kamu maunya menangis saja, saya tumbuk kamu nanti’. 
Tuturan di atas dilontarkan oleh seorang ibu yang dalam keadaan marah 

terhadap anaknya, karena anaknya tidak mau berhenti menangis.Peristiwa tutur 
tersebut terjadi di warung.Disfemisme yang dipakai adalah kata lewek ‘menangis’. 

2. Pengungkapan Rasa Kecewa 
Dalam keadaan inilah biasanya ditemukan penggunaan disfemisme dan 

biasanya diucapkan dengan nada suara yang rendah dan ekspresi wajah yang biasa. 
Contoh :Gitak-gitakku,adow pernyong jamak senina.  

‘Saat saya melihatnya, ternyataistrinyakurus sekali’. 
Tuturan tersebut dituturkan oleh seorang ibu yang kecewa melihat istri dari  

keponakannya, karena istrinya tidak sesuai dengan harapan. Peristiwa tersebut terjadi 
di teras. Disfemisme yang digunakan adalah kata pernyong ‘kurus’. 

3. Pengungkapan Rasa Takut 
Disfemisme yang sejatinya memiliki makna yang kasar akan berubah ketika 

digunakan untuk mengungkapkan rasa takut. 
Contoh : Tene jamak engkok na ceceka maling ino malen. 

‘Tepat sekali di tempat ini, maling itu berdiri tadi malam’. 
Peristiwa itu diucapkan oleh seorang ibu yang menceritakan kejadian yang 

dilihat tadi malam kepada ibu-ibu lain. Peristiwa tersebut terjadi di teras.Untuk 
mengungkapkan rasa takutnya digunakanlah kata ceceka ‘berdiri’. 

4. Pengungkapan Rasa Kasihan 
Ketika mengucapkan kata disfemisme untuk mengungkapkan rasa kasihan, 

biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang sedih dan suara yang cenderung rendah.  
Contoh : Bilang klemak jamak nanyaker reronggo gin doro plastik. 

‘Setiap hari dia mengais sampah untuk mencari plastik’. 



Tuturan tersebut dituturkan perempuan paruh baya yang sedang melihat 
seorang nenek tua renta mencari plastik bekas. Perempuan yang melihat nenek tua 
tersebut merasa kasihan. Ia menggunkan bentuk disfemisme, yaitu kata 
doro‘mencari’. Peristiwa tutur di atas terjadi di pinggir jalan. 

5. Pengungkapan Rasa Jijik atau Kotor                     
Penggunaan disfemisme dapat digunakan ketika seseorang ingin 

mengungkapkan rasa jijik atau kotor terhadap sesuatu. 
Contoh : Buek jamak pe embu naena, ndarak pedoan wah ruana. 

‘Semua bagian kakinya busuk, mungkin sudah tidak bisa diobati lagi’. 
Tuturan di atas memperlihatkan seorang  ibu yang  merasa jijik, karena luka 

yang dialami tetangganya busuk dan mengeluarkan bau,bahkan hampir dikerumuni 
ulat. Ibu tersebut menggunakan kata embu ‘busuk. Peristiwa tutur itu terjadi di teras. 

c. Relevansi Disfemisme Bahasa Sasak dengan Materi Pembelajaran 
Bahasa Indonesia di SMP 
Disfemisme dalam penelitian ini direlevansikan dengan sikap berbahasa yang 

baik dengan menghindari penggunaan disfemisme di kalangan siswa yaitu siswa SMP 
kelas 7 semester 2 pada pelajaran Bahasa Indonesia.  Pada SK “Berbicara” dengan 
KD “Mampu bertelepon dengan kalimat efektif, dengan bahasa yang santun, dan 
dengan pilihan kata yang tepat”, Indikator a) menunjukkan tata cara yang baik 
dalam bertelepon, b) menggunakan bahasa yang santun dan pilihan kata yang tepat 
dalam bertelepon, dan c) bertelepon dengan berbagai mitra bicara sesuai dengan 
konteksnya.  
SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 
a) Disfemisme bahasa Sasak dialek a-a ditemukan dalam bentuk kata dan bentuk 

ungkapan. Dalam bentuk kata dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk kata dasar 
(KD) dan bentuk kata jadian (KJ).  

b) Disfemisme bentuk KD diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan kategori kata, 
yaitu verba, ajektiva, dan nomina. Sedangkan disfemisme yang berbentuk KJ 
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KJ berkategori verba (imbuhan yang berupa 
awalan be-, ce-, dan ng-,) dan KJ berkategori nomina yang berupa awalan se-. 

c) Disfemisme bentuk ungkapan, yaitu 1) disfemisme berkategori N+N, 2) 
disfemisme berkategori Aj+N, dan 3) disfemisme berkategori Aj+N+N. 

d) Fungsi disfemisme; a) sebagai pengungkapan rasa marah atau kesal, b)  
pengungkapan rasa kecewa, c) pengungkapan rasa takut, d) pengungkapan rasa 
kasihan, dan e)  pengungkapan rasa jijik atau kotor. 

e) Dapat direlevansikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP kelas 7 
semeter 2 dengan SK“Berbicara” dan  KD “Mampu bertelepon dengan kalimat 
efektif, dengan bahasa yang santun, dan dengan pilihan kata yang tepat, dengan 
Indikator a) menunjukkan tata cara yang baik dalam bertelepon, b) menggunakan 
bahasa yang santun dan pilihan kata yang tepat dalam bertelepon, dan c) 
bertelepon dengan berbagai mitra bicara sesuai dengan konteksnya.”. 
 



2. Saran  
Mengingat penelitian ini merupakan penelitian penelitian awal mengenai 

disfemisme bahasa Sasak dialek a-a di desa Aikmel Barat, sehingga sangat 
memerlukan eksplorasi yang lebih baik bagi peneliti berikutnya. 
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