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Abstrak 

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini ialah Bentuk Kompleks (Kata 

Berafiks) Bahasa Sasak di Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah 

: Sebuah Kajian Morfologi. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi bentuk 

kompleks (kata berafiks) 2) mendeskripsikan makna afiks pada bentuk kompleks (kata 

berafiks) 3) mendeskripsikan fungsi afiks pada bentuk kompleks (kata berafiks). 

Penelitian ini menggunakan metode simak/observasi, cakap, dan introspeksi. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan metode intralingual dan metode distribusional. 

Penyajian data menggunakan metode formal dan informal. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu (1) bentuk 

kompleks (kata berafiks) terbentuk dari penambahan afiks pada bentuk dasar. Afiks yang 

melekat bentuk dasar yakni: a) afiks yang berupa prefiks {b-} dengan alomorf {br-}, b) 

afiks yang berupa prefiks{N-} dengan alomorf {m-}, {-, {-}, dan {ñ-}, c) afiks yang 

berupa prefiks {p-} dengan alomorf {pm-}, {pn-},{p-},dan {pñ-}, d) afiks yang 

berupa prefiks {t-} dengan alomorf {tt-}, e) afiks yang berupa prefikis {k-}, f) afiks 

yang berupa sufiks {-an}, dan f) afiks yang berupa konfiks {b-an}. Bentuk-bentuk afiks 

tersebut dapat melekat pada bentuk dasar  yang berkategori verba, adjektiva, numeralia, 

dan nomina. (2) makna afiks bervariasi tergantung pada bentuk dasar yang dilekatinya (3) 

fungsi yang dihasilkan oleh  afiks tesebut  ialah dapat membentuk kata verba, nomina, 

adjektiva, dan numeralia. 

 

 

 
Kata Kunci: bentuk tunggal dan bentuk kompleks 

 

 

 

 

 

 



COMPLEX FORM IN SASAK LANGUAGE (AFFIXED WORDS) IN 

PENGENGAT VILLAGE DISTRICT OF PUJUT CENTRAL LOMBOK 

REGENCY : A MORPHOLOGICAL STUDY  

ABSTRAC 

 The main problem being discussed in this study is “complex form (affixed words) 

in Sasak Language in Pengengat village district of Pujut central Lombok regency : a 

morphological study. This study was aimed to 1) to identify complex forms (affixed 

words), 2) to describe the meaning of affixes in complex forms (affixed words), 3) to 

describe the functions of affixes in complex forms (affixed forms). This study applied 

listening, speaking and introspection method. The data collected was analyzed by using 

intralingua method. The data presented by applying formal and informal method. 

 The results of this study were 1) complex forms (affixed words) is formed from 

the addition of affixes to the free morphemes (the root). The affixes which attach to the 

free morpheme were: a) affixes in form of prefix {bə-} with allomorph {bər-}, b) affixes 

in form of prefix {N-} with allomorph {m-}, {ŋ-}, {ŋə-} and {ñ-}, c) affixes in form of 

prefix {pə-} with allomorph {pəm-}, {pən-}, {pəŋ-}, and {pəñ-}, d) affixes in form of 

prefix {tə-} with allomorph {tət-}, e) affixes in form of prefix {kə-}, f) affixes in form of 

suffix {an-}, and f) affixes in form of confix {be-an}. The affixes can attach to the free 

morphemes (the root) categorized as verb, adjective, number, and noun. 2) the meanings 

of the affixes are varied based on the root it attached to. 3) the functions resulted by the 

affixes can form verb, noun, adjective and number. 
 

Key words: complex form, meaning and function.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

 Bahasa Sasak (selanjutnya 

disingakat BS) merupakan salah satu 

bahasa yang ada di nusantara, yakni di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

khususnya di Pulau Lombok dan dipakai 

oleh penuturnya, yakni Suku Sasak. 

Dilihat dari penyebarannya, BS 

menyebar di setiap daerah di Pulau 

Lombok. BS  sebagai lambang identitas 

kebudayaan daerah suku Sasak dan juga 

sebagai salah satu  bahasa daerah di 

nusantara  ini, mempunyai tugas yang  

sama dengan bahasa daerah lainnya, 

yaitu; (1) lambang kebudayaan daerah 

(2) lambang identitas daerah, (3) sarana 

perhubungan keluarga dan masyarakat 

daerah, (4) sarana pengembangan serta 

pendukung  kebudayaan daerah.  Oleh 

karena itu, eksistensi BS ini perlu dijaga 

dan dikembangkan mengingat bahasa ini 

masih tetap dipakai sebagai sarana 

komunikasi oleh masyarakat penuturnya.  

BS sebagai alat komunikasi 

untuk berinteraksi terdapat berbagai 

keanekaragaman yang merupakan ciri 

khas dari setiap daerah yang 

ditempatinya salah satunya yaitu dari 

segi dialek. BS memiliki lima dialek 

yaitu (1) dialek Ngeno-ngene, (2) dialek 

Meno-mene, (3) dialek Meriak-meriku, 

(4) dialek Kuto-kuto, dan (5) dialek 

Ngeto-Ngete. Dialek Nguto-ngute 

terdapat di daerah Lombok Barat 

(selaparang), dialek Meno-mene terdapat 

di daerah Pejanggik  dan sekitarnya, 

Dialek Meriak-meriku terdapat di Pujut, 

dialek Kuto-kute terdapat di Bayan, dan 

dialek Ngeto-ngete terdapat di 

Suralaga/sembalun (Thoir 1985). Daerah 

yang menggunakan BS dialek Meriak-

meriku meliputi Teruai, Sukedane, 

Meretaq, Pengengat, Sengkol, Kute, 

Rembitan, dan daerah-daerah lainnya. 

Dengan demikian BS di Desa Pengengat 

termasuk dalam ruang lingkup daerah 

yang menggunakan dialek Meriak-

meriku. 

Pada umumnya bahasa daerah  

khususnya BS dialek Meriak-meriku di 

Desa Pengengat Kecamatan Pujut 

Kabupaten Lombok Tengah ini dipakai 

dalam kehidupan sehari-hari secara lisan 

maupun tulisan. Secara lisan dipakai 

dlam kehidupan sehari-hari di kalangan 

anggota masyarakat penuturnya.  

Selanjutnya dalam bentuk tulisan sangat 

jarang dipakai, baik dalam surat 

keluarga, buku-buku maupun media 

cetak lainnya. Bahasa daerah dalam 

kehidupan sehari-hari juga lebih 

cenderung dipakai oleh generasi tua 

sedangkan generasi muda cenderung 

memakai bahasa Indonesia. Selain itu, 

anak-anak sekarang  dari kecil mereka 

dibiasakan memakai bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri 

suatu saat nanti bahasa daerah akan 

mengalami kepunahan. Hal ini bisa saja 

terjadi karena disebabkan oleh sebagian 

besar penutur BS terpengaruh oleh 

bahasa Nasional. Sedikit demi sedikit 

bahasa itu akan semakin jarang 

terdengar lagi, padahal bahasa ibu 

sebagai produk budaya dan sebagai 

objek kajian ilmiah harus dilestarikan. 

Berdasarkan fenomena di atas 

maka pengetahuan tentang bahasa ibu 

(bahasa daerah) di Desa Pengengat 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

Tengah  sangatlah perlu  baik berupa 

seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh 

perubahan-perubahan bentuk kata 

terhadap golongan  kata.  Misalnya pada 

kata /bəgalaŋ/, yang terdiri dari dua 

morfem, yaitu morfem terikat /bə-/   

sebagai afiks yang berupa prefiks dan 

morfem dasar   /galaŋ/   sebagai bentuk 

dasar.  Bentuk terikat (afiks) yang 

berupa prefiks /bə-/ kemudian dilekatkan 

pada bentuk bebas  /galaŋ/ sehingga 

menjadi bentuk kompleks (kata berafiks) 



/begalaŋ/. Morfem bebas /galaŋ/ yang 

semula memiliki makna „bantal‟ setelah 

mengalami pelekatan afiks yang berupa 

prefik /bə-/ memiliki makna 

„menggunakan bantal‟. Selanjutnya 

dilihat dari makna yang ditimbulkan 

oleh afiks /bə-/. Afiks /bə-/ tersebut 

berpungsi merubah kategori kata seperti 

pada morfem bebas /galaŋ/ yang 

memiliki makna „bantal‟ yang 

merupakan kategori kata benda berubah 

menjadi bentuk kompleks (kata berafiks) 

/bəgalaŋ/ yang memiliki makna 

„menggunakan bantal‟ yang merupakan 

kategori kata kerja.  

Berdasarkan contoh di atas, dapat 

disimpulkan bahwa perubahan bentuk 

dan makna serta fungsi afiks pada kata 

/bəgalaŋ/ disebabkan oleh adanya proses 

morfologis. Hal seperti ini sering 

ditemukan oleh peneliti ketika 

berinteraksi atau berkomunikasi dalam 

pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan 

antarmasyarakat maupun antarapenutur 

bahasa Sasak pada umumnya. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengkaji 

tentang Bentuk Kompleks (Kata 

Berafiks) Bahasa Sasak di Desa 

Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah : Sebuah Kajian 

Morfologi.  

Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas, dapat dimuskan 

permasalahan penelitian. Adapun 

permasalahan yang dimaksud dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk kompleks 

(kata berafiks) BS dialek Meriak-

meriku di Desa Pengengat 

Kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah? 

2. Bagaimanakah makna afiks yang 

melekat pada bentuk kompleks 

(kata berafiks) BS dialek Meriak-

meriku di Desa Pengengat 

Kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah? 

3. Apakah fungsi afiks yang melekat 

pada bentuk kompleks (kata 

berafiks) BS dialek Meriak-meriku 

di Desa Pengengat Kecamatan 

Pujut Kabupaten Lombok Tengah? 

 

Penelitian bahasa di bidang 

fonologi, morfologi, pragmatik, 

sintaksis, semantik, wacana, maupun 

bidang yang lain sudah banyak 

dilakukan oleh dosen tetapi mahasiswa 

juga banyak yang melakukan 

penelitian tentang bahasa daerah 

tersebut. Terutama penelitian yang 

berkaitan tentang kajian morfologi. 

Adapun penelitian-penelitian tentang 

bahasa daerah khususnya BS yang 

pernah dilakukan oleh penelitian-

penelitian terdahulu antara lain: 

Pertama, penelitian yang pernah 

dilakukan olah Suharmin (2003). 

“Morfologi Bahasa Sasak Dialek 

Gondang : Sebuah Tinjauan  

Struktural”. Penelitian ini membahas 

tentang bentuk kata kerja dan proses 

morfologis kata kerja bahasa Sasak 

dialek Gondang yang berupa afiksasi, 

reduplikasi, dan komposisi, serta kelas 

kata yang membentuk kata kerja 

setelah mengalami proses morfologis. 

Kedua, penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Baiq Nurul Husna, 

 (2004)  yang nberjudul 

“Morfofonemik Bahasa Sasak di Desa 

Sedau”. Dalam penelitiannya 

penelitiannya membahas  proses 

pembubuhan fonem, proses 

penambahan fonem, proses 

penghilangan fonem BSS. Perubahan 

fonem terjadi apabila prefiks {N-} 

melekat pada kata dasar  bersegmen 

awal konsonan. Morfem tersebut 

berubah menjadi alomof  {N-}  yaitu 

[n, m, dan n]. Selanjutnya penambahan 



terjadi apabila prefiks {be-} melekat 

pada kata dasar bersegmen awal vokal 

[a, i, u, e, dan o]. Kata yang dihasilkan 

adalah kata yang sudah mendapat 

tambahan fonem [r]. Akan tetapi, tidak 

semua morfem memiliki fonem awal 

vokal dapat dilekati {be-} berterima 

dalam BSS. Proses penghilangan 

prefiks {te-} melekat pada kata dasar 

bersegmen awal vokal  [a, i, u, e dan 

o] fonem yang hilang pada proses ini 

adalah fonem [e] yang terdapat pada  

{te-}. Proses ini tidak semua fonem 

vokal dapat dilekati {te-} sehingga 

tidak terjadi penghilangan fonem, 

karena melekatnya {te} tidak 

berterima dalam BSS. Selain itu 

penghilangan fonem, karena 

melekatnya {te-} tidak berterima 

dalam BSS. Selain itu penghilangn 

fonem  [e] pada konfiks  {ke-an} 

apabila melekat pada morfem [ajUm]. 

Kata yang dihasilkan adalah 

[kajUman). Proses ini hanya tearjadi 

pada morfem ini saja. 

Ketiga, penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Yusma Rita Kurnia, 

(2011) “Proses Sufiksasi Bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-Ngene : Kajian 

Berdasarkan Morfologi Generatif”. 

Penelitian ini membahas proses 

pembentukan sufiksasi dan perubahan 

makna. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Yusma 

menunjukkan bahwa dalam BSDN 

terdapat sufiks {-an}, {-in}, {-ne}, {-

ang}, dan {-angan}. 

Berdasarkan paparan di atas 

dapat kita ketahui perbedaan penelitian 

terdahulu dengan yang sekarang dari 

segi hasil dan tempat penelitian yang 

memang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

Masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini  yaitu Bentuk Kompleks 

(kata berafiks) BS di Desa Pengengat 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

tengah : Sebuah Kajian Morfologi. Oleh 

karena itu, teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu teori yang terkait 

dengan hakikat dan cakupan studi 

morfologi dan disertai pendapat yang 

didasarkan pada penelitian dan 

penemuan, didukung oleh data dan 

argumentasi.  

Oleh Rohmadi dkk (2012:9) 

morfologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan bentuk kata atau struktur kata 

dan pengaruh perubahan-perubahan 

bentuk kata terhadap jenis kata dan 

makna kata. Sementara proses afiksasi 

adalah proses pembubuhan atau 

pelekatan afiks pada bentuk atau morfem 

dasar itu berwujud bentuk tunggal 

maupun bentuk kompleks sehingga 

menghasilkan kata bentukan (Sukri 

2008:54). 

Bentuk lingustik yang terdiri atas 

dua morfem atau lebih disebut bentuk 

kompleks atau complex forms (Thoir 

dan I wayan Simpen, 1989:4)  

 

B. METODE PENELITIAN 

Pada tahap pengumpulan data, 

dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tiga metode, yaitu metode 

simak/observasi, metode cakap, dan 

metode introspeksi. Metode simak 

adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dilakukan dengan cara 

menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 

2012:92). Dalam upaya memperoleh 

data, di dalam metode simak peneliti 

menggunakan teknik sadap dengan 

teknik lanjutan berupa teknik  simak 

libat cakap, simak bebas libat cakap dan 

diikuti dengan teknik  catat. Metode 

cakap adalah metode yang digunakan 

untuk memperoleh informasi berupa 

percakapan antara peneliti dengan 

pengguna bahasa atau informan 



(Mahsun, 2012:128). Untuk memperoleh 

data di dalam metode cakap ini, peneliti 

mnggunakan teknik pancing. Metode 

introspektif adalah metode penyediaan 

data dengan memanfaatkan intuisi 

kebahasaan peneliti yang meneliti 

bahasa yang dikuasainya (bahasa 

ibunya) untuk menyediakan data yang 

diperlukan bagi analisis sesuai dengan 

tujuan penelitiannya (Mahsun, 

2012:104). 

Data yang sudah terkumpulkan 

dianalisis dengan menggunakan metode 

padan intralingual dan metode 

distribusional. Metode padan intralingual 

adalah metode analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur 

yang bersifat lingual, baik yang terdapat 

dalam satu bahasa maupun dalam 

beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 

2011: 118). Metode padan intralingual 

memiliki teknik, yaitu teknik 

hubungbanding menyamakan dan teknik 

hubung banding membedakan hal 

pokok. Metode ini digunakan untuk 

menghubungbandingkan afiks yang 

melekat pada bentuk kompleks (kata 

berafiks. Selanjutnya metode 

distribusional  adalah metode analisis 

linguistik yang dikembangkan oleh 

linguistic structural model Amerika 

(Subroto, 2007:67). Metode 

distribusional memiliki beberapa teknik, 

dari bebepa teknik tersebut dalam 

analisis data peneliti menggunakan 

teknik urai unsur terkecil dan oposisi 

dua-dua. Metode distribusional dengan 

kedua teknik ini digunakan peneliti 

untuk menganalisis apakah  unsur itu 

merupakan morfem terikat (afiks) 

ataukah morfem bebas (kata dasar). 

Selanjtnya teknik oposisi dua-dua 

digunakan untuk memerikan 

pembentukan kata secara sistematik 

dengan prosede-prosede morfologis 

tertentu dan identitas masing-masing 

kata hasil pembentukan. Metode padan 

intalingual dan metode distribusional 

diterapkan peneliti untuk menganalisis 

data kualitatif. Dikatakan data kualitatif 

karena data yang akan diteliti  tidak 

berbentuk angka-angka melainkan 

berupa kata-kata. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

a. Bentuk Kompleks (kata 

berafiks)  

1. bebatur [bbatUr] „berteman‟ 

(kata berafiks) 

be- [b-] „(morf afiks)‟ 

batur [batUr] „teman‟ (morfem 

dasar)  

2. berongkos [brks] 

‟membayar ongkos‟ (bentuk 

kompleks)‟ 

ber- [br-] „(morf afiks)‟ 

ongkos  [ks] „ongkos‟ 

(morfem dasar)‟ 

3. monggoq [mg] „memikul‟ 

(kata berafiks) 

-m-[m-] „(morf afiks)‟ 

ponggo [pg]  „pikul‟ 

(morfem dasar)‟ 

4. mancing [mañcIŋ] „memancing‟ 

(kata berafiks) 

-m [m-] „(morf afiks) 

pancing [pañcIŋ] „pancing‟ 

(morfem dasar) 

5. neggale [ngale] „membajak‟ 

(kata berafiks) 

-n [-n] „(morf afiks)‟ 

tenggale [tgale] „alat untuk 

membajak‟ (morfem dasar) 

ajah [ajah] „ajar‟ (morfem dasar) 

6. ngupaq  [upa]  „mengupah‟ 

(kata berafiks) 

ng- [-] „(morf afiks) 

upaq [upa] „upah‟ (morfem 

dasar) 

7. ngelaq [la]  „memasak sayur‟ 

(kata berafiks) 



ng- [-] „(morf afiks)‟ 

kelaq [kla] „masak‟ (morfem 

dasar) 

8. nyatus [ñatUs] „menyeratus‟ 

(kata berafiks) 

ny- [ñ-] „(morf afiks) 

satus [satUs] „seratus‟ 

9. ngerajang [rajaŋ] „melompat‟ 

(kata berafiks) 

nge- [-] „(morf afiks)‟ 

rajang [raja]  „lompat‟ (morfem 

dasar) 

10. pegaluh [pgalUh] „meluaskan‟ 

(kata berafiks) 

pe- [p-] „(morf afiks)‟ 

galuh [galUh]  „luas‟ (morfem 

dasar) 

11. penganjeng [panja] 

„mendirikan‟ (kata berafiks) 

peng- [p-] „(morf afiks) 

nganjeng [anja] „berdiri‟ 

(morfem dasar)   

12. penyinggak [pñIga] „suka 

meminjam‟ (kata berafiks) 

pe- [p-] „(morf afiks)        

yinggak [ñIga] „minjam‟ 

(morfem dasar) 

13. petulak  [ptulak] 

„mengembalikan‟ (kata berafiks) 

pe- [p-] „(morf afiks)‟ 

tulak [tulak] „kembali‟ (morfem 

dasar)‟           

14. pemiliq [pmilI] „pemilih‟ (kata 

berafiks) 

pem- [pm-] „(morf afiks)‟ 

piliq [pilI] „pilih‟ (morfem 

dasar) 

15. pendongeng [pndE] „orang 

yang suka mencela‟ 

pen- [pn-] „(morf afiks)‟ 

dongeng  [dE] „cela‟ 

(morfem dasar)‟ 

16. pengumbak[pUmba] 

„penggendong (alat yang dipakai 

menggendong)‟ (kata berafiks) 

peng- [p-] „(morf afiks)‟ 

umbak [Umba] „gendong‟ 

(morfem dasar) 

17. penjorak [pñjra] „orang 

yang suka bermain‟ (kata 

berafiks) 

peñ- [pñ-] „(morf afiks) 

jorak  [jra] „main‟ (morfem 

dasar) 

18. tetukah  [ttukah] „ditukar„kata 

berafiks) 

te- [t-] „(morf afiks)‟ 

tukah  [tukah]  „tukar‟ (morfem 

dasar) 

19. kemales [kmalas] „sangat 

malas‟ (kata berafiks) 

ke- [k-] „(morf afiks) 

males [malas] „sangat malas‟ 

(morfem dasar) 

20. beciuman [bciUman] 

„berciuman‟ (kata berafiks) 

be-an  [b-an] „(morf afiks) 

cium [ciUm] „cium‟ (morfem 

dasar) 

 

 Berdasarkan data-data tersebut  

di atas, dapat dilihat bahwa bentuk 

kompleks (kata berafiks) terdiri dari 

morfem terikat (afiks) dan morfem bebas 

(kata dasar). Kata berafiks terbentuk 

melalui  afiksasi yaitu, penambahan 

prefiks, sufiks dan konfiks pada morfem 

bebas (kata dasar).  

 

b. Penentuan Morf-Morf Afiks 

sebagai Morfem  Pada Bentuk 

Kompleks (Kata Berafiks). 

 Morf-morf afiks yang ditentukan 

sebagai morfem pada bentuk kompleks 

(kata berafiks) BS di Desa Pengengat 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

Tengah yaitu: 

1. morf /b/ dan /br-/ ditentukan 

sebagai morfemnya yaitu {b-}; 



2.  Morf /m-/, /n/, /-/, /-/, dan /ñ-

/ ditentukan sebagai morfenya 

yaitu {N-}.  

3. Morf /p-/, /pm-/, /pn/, /p-/, 

dan /pñ-/ ditentukan sebagai 

mofemnya yaitu {p-}.   

4. Morf /t-/ dan /tt-/ ditentukan 

sebagai morfemnya yaitu {t-}.  

5. Morfem {k-}, morfem {-an}, 

dan morfem /b-an/  ditentukan 

sebagai morfem karena hanya 

memiliki satu wujut. 

 

c. Makna Afiks pada Bentuk 

Kompleks (kata berafiks) 

1. Makna yang dinyatakan oleh 

prefiks {b-} yaitu: 1) 

menyatakan makan „membuat‟ 

misalnya berujak [brujak] 

„membuat rujak‟. 2) menyatakan 

makna„mengendarai 

(menggunakan)‟ misalnya 

bemontor [bmntr] 

„mengendarai (menggunakan). 3) 

menyatakan mengeluarkan 

misalnya, bekembang 

[bkmba]  „berbunga‟. 4) 

menyatakan makna „melakukan 

kegiatan bermain‟ bemusik‟ 

[bmusIk] „bermusik‟. 5) 

menyatakan makna 

„mengandung‟ misalnya, beraiq 

[braI] „berair‟. 6) menyatakan 

makna „memakai‟ misalnya, 

bekelambic [bklambIc] 

„berbaju‟. 7) menyatakan makna 

„tumbuh atau mengeluarkan‟ 

misalnya, berembek [brmbak] 

„berkeringat‟.  

2. Makna yang dinyatakan oleh 

prefiks {N-} yaitu: 1) 

menyatakan makna „memberi‟ 

misalnya, 1) ngupaq [upa] 

„mengupah‟. 2) menyatakan 

makna melakukan misalnya, 1) 

miaq [mia] „membuat‟, ngajah 

[ajah] „mengajar‟.  

3. Makna yang dinyatakan oleh 

prefiks {p-} yaitu: 1) 

menyatakan makna „melakukan‟ 

misalnya, petulak [ptulak] 

„mengembalikan‟. 2) menyatakan 

makna „menerangkan‟ misalnya, 

penyogol [pñgl] „suka 

keluar‟.  

4. Makna yang dinyatakan oleh 

prefiks {te-} yaitu: 1) 

menyataakan makna „melakukan 

(dikenai)‟ misalnya, tepiaq 

[tpiaq] „dibuat‟, tegetang 

[tgetang] „diikat‟.  

5. Makna prefiks {k-} yaitu: 1) 

menyatakan makna „sangat‟ 

misalnya, kekuning [kkunI] 

„sangat kuning‟, kemalas 

[kmalas]  „sangat malas‟ dan 

lainnya. Menyatakan makna „ 

keadaan‟ misalnya, kebalik 

[kbalIk] „terbalik‟. 2) 

Menyatakan makna „urutan‟ 

misalnya, kedue [kdue] „kedua‟ 

dan linnya.  

6. Makna  sufiks {-an} yaitu: 1) 

menyatakan makna „lebih‟ 

misalnya, kerasan [krasan] 

„lebih keras‟, galuhan [galuhan] 

„lebih luas‟.  

7. Makna konfiks {b-an} yaitu: 1) 

menyatakan makna „saling atau 

berbalasan‟ misalnya, bejaguran 

[bjagUran] „berpukulan‟, 

beciuman [bciUman] 

„berciuman‟ dan lain-lain. 

 

d. Fungsi Afiks pada bentuk 

Kompleks (kata berafiks) 

1. Fungsi yang dibentuk oleh 

prefiks {b} antara lain: 1) 

mengubah kategori nomina 

menjadi verba misalnya, rujak 



[rujak] „rujak‟ menjadi berujak 

[brujak] „membuat rujak‟.2) 

adjektiva menjadi verba, 

misalnya elah [Elah] „bersih‟ 

menjdi berelah [brElah] 

„membersikan‟ dan lain-lain. 2) 

numeralia menjadi verba 

misalnya, spooq [sp] „satu‟ 

menjadi besopoq [bsp] 

„bersatu‟ dan lain-lain. 3) verba 

tetap menjadi verba misalnya, 

oas [as] „cuci‟ menjadi beroas 

[bras] „mencuci‟ dan lain-lain. 

2. Fungsi yang dibentuk oleh 

prefiks {N} antara lain: 1) 

mengubah kategori nomina 

menjadi verba misalnya, tambah 

[tambah] „cangkul‟menjadi 

nambah [nambah] „mencangkul‟, 

awis [awIs] „sabit‟ menjadi 

ngawis  [awIs] „menyabit‟, 

Rajang [raja] „lompat‟ menjadi 

ngerajang [raja] „melompat‟, 

potret [potrEt] „poto‟ menjadi 

motret [mtrEt} „berpoto‟, dan 

lain-lain. 2) verba tetap menjadi 

verba mislnya, pagar [pagar] 

„pagar‟ menjadi magar [magar] 

„memagar‟, puje [puje] tonton 

menjadi muje [muje] „menonton‟ 

dan lain-lain.  

3. Fungsi yang dibentuk oleh  

prefiks {p-} antara lain: 1) 

mengubah kategori adjektiva 

menjadi verba misalnya, galuh 

[galUh] „luas‟ menjadi pegaluh 

[pgalUh] „meluaskan‟. 2) 

numeralia menjadi verba 

misalnya, sopoq [sp] „satu‟ 

menjadi besopoq [bsp] 

„bersatu‟. 3) verba tetap menjadi 

verba misalnya, nganjang 

[anja] „berdiri‟ menjadi 

[panj] „mendirikan‟ dan lain-

lain. 

4. Fungsi yang dibentuk oleh 

prefiks {t-} antara lain: 1) 

mengubah kategori nomina 

menjadi verba misalnya, tambah 

[tambah] „cangkul‟ menjadi 

tetambah [ttambah] „dicangkul‟, 

oat [oat] „obat‟ menjadi tetoat 

[ttat] „dioobati‟. 2) tunuq 

[tunU] „bakar‟ menjadi tetunuq 

[ttunU] „dibakar‟, ajah [ajah] 

„ajar‟ menjadi tetajah [ttajah] 

„diajar‟ dan lain-lain.  

5.  Fungsi yang dibentuk oleh 

prefiks {k-} antara lain: 1) 

mengubah kategori nomina 

menjadi adjektifa misalnya, 

kuning [kunI] „kuning‟ menjadi 

kekuning [kkunI] „sangat 

kuning‟, beaq [bEa] „merah‟ 

menjadi kebeaq [kbEa] „sangat 

merah‟ dan lain-lain. 2) adjektiva 

tetap menjadi adjektiva misalnya, 

malas [malas] „malas‟ menjadi 

kemalas [kmalas] „sangat 

malas‟ dan lain-lain. 3) 

numeralia tetap menjadi 

numeralia misalnya, due [due] 

„dua‟ menjadi kedue [kdue] 

„kedua‟ dan lain-lain. 4) verba 

tetap menjadi verba misalnya, 

balik [balIk] „balik‟ menjadi 

kebalik [kbalIk] „terbalik‟ dan 

lain-lain.  

6. Fungsi yang dibentuk oleh sufiks 

{-an} yaitu mengubah kategori 

adjektiva menjadi verba 

misalnya, keras [kras] „keras 

menjadi kekeras [kkras] 

„pelankan‟ dan lain-lain.  

7. Fungsi yang dibentuk oleh 

konfiks {b-an} verba tetap 

menjadi verba misalnya, batur 

[batUr] „teman‟ menjadi bebatur 

[bbatUr] „berteman‟, siruk 

[sirUk] „cium‟ menjadi beciuman 



[bciUman] „berciuman‟ dan 

lain-lain. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah diuraikan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bentuk Kompleks (kata berafiks) 

Bahasa Sasak di Desa Pengengat 

Kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah terdiri dari 

morfem terikat (afiks) dan 

morfem bebas (kata dasar).  

2. Makna yang terkandung oleh 

afiks pada bentuk kompleks (kata 

berafiks) bervariasi tergantung 

pada bentuk dasar yang 

dilekatinya. 

3. Fungsi yang dihasilkan oleh  

afiks pada bentuk kompleks (kata 

bserafiks) yaitu dapat 

membentuk kata verba, nomina, 

adjektiva, dan numeralia. 

 

 Berdasarkan hasil pembahasan 

dan analisis data, berikut ini akan 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Mengingat bahasa daerah 

khususnya bahasa Sasak dialek 

Meriak-meriku di Desa 

Pengengat Kecamatan Pujut 

Kabupaten Lombok Tengah 

masih dipakai sebagai alat 

komunikasi oleh penuturnya, 

maka harus dilestarikan dan 

dikembangkan baik penelitian 

pada aspek morfologi fonologi, 

sintaksis, semantik, maupun 

terhadap ilmu-ilmu linguistik 

lainnya. 

 

2. Penulis menyadari dalam karya 

tulis mengenai bentuk kompleks 

(kata berafiks) ini, masih banyak 

terdapat kekurangan terutama 

dalam hal data-data yang 

terkumpul belum maksimal. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan 

adanya penelitian lanjutan yang 

dilakukan oleh penulis-penulis 

lain  untuk menyempurnakan 

karya tulis ini. 

 

Catatan : Jurnal ini dibuat berdasarkan 

skripsi penulis dengan Dr. H. 

Muhammad Sukri, M.Hum dan 

Hasanudin Chaer, M.Pd. 
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