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Abstrak: Penanda lingual bermakna sangat merupakan hal yang menarik untuk 
diteliti karena penggunaannya memiliki frekuensi yang tinggi di kalangan 
masyarakat ketika berkomunikasi. Berdasarkan hal tersebut, permaslahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimanakah bentuk penanda 
lingual bermakna sangat bahasa Sasak dialek a-e di Desa Ranggagata Lombok 
Tengah?; (2) bagaimanakah pemakaian  penanda lingual bermakna sangat bahasa 
Sasak dialek a-e di Desa Ranggagata Lombok Tengah?. Penelitian ini bretujuan : 
(1) mendeskripsikan bentuki penanda lingual bermakna sangat  bahasa Sasak 
dialek a-e di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah; (2) 
mendeskrpsikan pemakaian penanda lingual bermakna sangat bahasa Sasak dialek 
a-e di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, metode cakap dan metode 
introspektif. Sedangkan penganalisisan datanya menggunakan metode padan 
refrensial. Selanjutnya, data disajikan menggunakan metode formal dan informal. 
Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan lima bentuk penanda lingual bermakna 
sangat, yaitu (1) bentuk lingual ke-; (2) bentuk lingual geti; (3) bentuk lingual 
laloq; (4) bentuk lingual santer; dan (5) bentuk lingual santer laloq. Bentuk 
lingual ke, santer dan santer laloq secara sintaksis terletak di depan bentuk dasar 
ajektif. Sedangkan bentuk lingual geti dan laloq secara sintaksis terletak di 
belakang bentuk dasar ajektif. 

 

Kata Kunci: Lingual, Makna Sangat, bahasa Sasak, Dialek A-E 

 

 

 

 

  



 
 

I. PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan oleh manusia 
dengan lingkungan sekitarnya. Kita akan mengerti maksud yang disampaikan oleh 
seseorang melalui bahasa yang digunakan. Atas dasar itulah bahasa menjadi 
kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Sebagai media 
komunikasi dalam kehidupan sosial manusia, bahasa menjadi sangatlah urgen 
dalam menyampaikan maksud dan kehendak kepada lawan bicara. Selain itu juga, 
bahasa merupakan media pemersatu bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.  

Sampai dengan saat ini, penelitian yang mengkaji tentang bahasa telah 
banyak dilakukan khususnya bahasa daerah, baik penelitian yang dilakukan oleh 
dosen, mahasiswa maupun oleh pemerhati bahasa lainnya. Banyaknya penelitian 
itu menunjukkan bahwa bahasa memang selalu menarik perhatian untuk dikaji. 
Selain itu, bahasa juga mengandung fungsi dan memiliki peranan penting dalam 
kehidupan manusia.  

Penelitian bahasa tidak hanya sebatas mengkaji tentang bahasa itu saja, 
tetapi juga menyangkut masalah penggunaan dan faktor-faktor yang ikut 
mempengaruhi bahasa itu sendiri. Hal ini terlihat dengan munculnya beberapa 
penelitian atau buku yang berisi tentang analisis suatu bahasa daerah. Salah satu 
penelitian mengenai bahasa daerah dapat kita lihat pada penelitian yang 
mengambil bahasa Sasak sebagai sampelnya. Beragamnya masalah yang 
ditemukan dalam bahasa Sasak mendorong lahirnya kajian baru. Salah satu kajian 
tersebut yang peneliti maksud adalah kajian mengenai penanda lingual bermakna 
sangat. Penelitian bahasa Sasak yang mengkaji tentang penanda lingual bermakna 
sangat masih jarang ditemukan. Namun dalam kenyataan tuturan berbahasa 
penanda lingual bermakna sangat ini sering ditemukan dan digunakan oleh 
penutur bahasa Sasak.  

Adapun dalam proses komuniksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya misalnya, peneliti sering mendengar 
penggunaan kata-kata yang tergolong ke dalam penanda lingual bermakna sangat. 
Kata ini lebih bertumpu pada apa yang dilihat dan dirasakan. Kata ini menyangkut 
perasaan penutur ketika berhadapan dengan suatu objek untuk dijelaskan kepada 
orang lain sehingga dapat menimbulkan efek tertentu kepada lawan bicara.  

Hal itu terlihat misalnya apabila masyarakat Desa Ranggagata 
menyebutkan suasana atau sesuatu yang berlebihan atau sangat.  Terdapat 
beberapa cara yang digunakan untuk menggambarkan suasana atau suatu hal yang 
yang berlebihan atau sangat tersebut. Misalnya, Penutur masyarakat Desa 
Ranggagata menambahkan kata yang disifati dengan bentuk ke- [kə-] yang 
menunjukkan makna ‘sangat’ dalam bahasa Indonesia dan masih banyak lagi 
bentuk-bentuk lain yang akan peneliti paparkan secara detail pada bagian 
pembahasan dalam penelitian ini.  

Selain itu juga, peneliti menemukan penanda lingual yang memiliki makna 
lain, misalnya kata engguk enggel [əɳgu? əɳgə] bermakna ‘berulang-ulang’ atau 



 
 

‘bergoyang-goyang’, badek [badEk] dan sang [saŋ] pada contoh badek tedem 
[badEk tEdəm] dan sang tedem [saŋ tedem] ‘sepertinya tidur’ yang bermakna 
ketidakpastian.   

Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimanakah pemakaian penanda lingual bermakna sangat di Desa 
Ranggagata. Adapun sub-sub masalah yang akan diuraikan antara lain: 

1. Bagaimanakah bentuk  penanda lingual bermakna sangat bahasa Sasak 
dialek a-e di Desa Ranggagata? 

2. Bagaimanakah pemakaian penanda lingual bermakna sangat bahasa Sasak 
dialek a-e di Desa Ranggagata? 

II. KAJIAN PUSTAKA 
 

Penelitian tentang bahasa telah banyak dilakukan oleh para peneliti. 
Penelitian-penelitian tersebut memiliki peranan yang sangat penting, khusunya 
penelitan tentang bahasa daerah. Penelitian-penelitian tersebut pernah dilakukan 
oleh dosen, mahasiswa dan pemerhati bahasa lainnya. Penelitian-penelitian itu 
memberikan kontribusi yang sangat banyak dalam membantu peneliti berikutnya 
dalam mengkaji dan menggali masalah bahasa, khususnya bahasa daerah.  

Adapun penelitian tentang bahasa khususnya yang mengkaji tentang 
penanda lingual bermakna sangat atau penelitian yang mirip sejauh ini masih 
sedikit sekali yang ditemukan oleh peneliti. Diantaranya adalah : 

Nurjani (2007) dalam skripsi yang berjudul “Kata Afektif Penunjuk 
Sangat Bahasa Sasak di Desa Surabaya Kecamtan Sakra Timur”. Di dalam 
penelitiannya dibahas tentang bentuk dan konteks pemakaian kata afektif yang 
menunjukkan makna sangat. Dalam penelitiannnya dia mengemukakan ada empat 
bentuk afektif yang menunjukkan makna sangat dan satu bentuk lagi berbentuk 
unik. Bentuk tersebut yaitu, ke- {kə-} ‘sangat’, geti [geti] ‘sangat’, laloq [laloq] 
dan santer [sangat] serta penanda lingual bermakna sangatbentuk unik yaitu 
seperti bentuk dasar bideng [bidəη] ‘hitam’ dan bentuk unik leceng [ləcəη], 
bentuk dasar kuning [kuniη] ‘kuning’ dan bentuk unik langu [laηu] ‘sangat’, 
bentuk dasar pait [pait] ‘pahit’ dan bentuk unik pekak [pəkak] serta masih banyak 
lagi bentuk lingual unik yang menunjukkan makna sangat.  

L. Nurtaat dkk. (1993) melakukan penelitian tentang  kata afektif bahasa 
Sasak dialek Ngeno-Ngene. Di dalam penelitiannya tersebut dibahasa tolak ukur 
penyebutan kata afektif bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene. Tolak ukur 
penyebutan kata afetif yakni kata tersebut bersifat subyektif, sementara, dan 
bergantung pada konteks pemakain kata tersebut. Dalam penelitian tersebut 
ditemukan tiga tipe kata afektif yaitu kemos-kemos [kəmos-kəmos] ‘senyum-
senyum’, keto-kete [kəto-kəte] ‘kesana-kemari’, dan peteng dedet [pətəŋ dədət] 
‘gelap gulita’. 



 
 

“Medan Makna Rasa dalam Bahasa Bali” oleh Ni Luh Komang 
Candrawati dkk. (2002). Di dalam penelitiannya dibahas tentang medan makna 
rasa yang berkaitan dengan tubuh dan panca indera. Dalam penelitiannya 
ditemukan kata yang menunjukkan kadar sangat. Kata tersebut diantaranya adalah 
nyem leteg [ǹəm lətəg] ‘sangat tawar’, pait makilit [pait makilit] ‘sangat pahit’, 
pakeh ngelek [pakEh ŋElEk] ‘sangat asin’ dan  lalah makeber ‘sangat pedas’. 
Kata leteg, makilit, ngelek, dan mekeber merupakan bentuk leksikon yang 
menunjukkan makna sangat.  

Berdasarkan permasalahan penelitian ini digunakan beberapa teori sebagai 
dasar dan penguat penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun teori-teori yang 
digunakan tersebut adalah Verhaar (1978) dalam Hilmiyatun (2012: 9) dikutip 
dari Nurjani (2007: 11) menyatakan Linguistik merupakan studi bahasa secara 
alamiah, sebagai suatu studi bahasa, linguistik mempunyai tataran-tataran atau 
bidang-bidang kajian. Tataran atau bidang kajian tersebut antara lain terdiri dari; 
fonologi, morfologi, morfofonologi, sintaksis, semantik dan wacana.  

Menurut teori yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure (dalam 
Chaer, 2013: )bahwa makna adalah ‘pengertian’ atau ‘konsep’ yang dimiliki atau 
terdapat pada sebuah tanda-linguistik.  

 
Adapun penanda lingual bermakna sangat bahasa Sasak dialek a-e di Desa 

Ranggagata dalam penelitian ini masuk dalam bidang semantik, yaitu jenis 
makna. Kajian makna kata dalam suatu bahasa tertentu menurut sistem 
penggolongan semantik adalah cabang linguistik yang bertugas semata-mata 
untuk meneliti makna kata, sebagaimana asal mulanya, bahkan bagaimana 
perkembangannya, dan apa sebab-sebabnya terjadi perubahan makna dalam 
sejarah bahasa. 

 
Penanda lingual adalah suatu atau sesuatu yang dapat mewakili ide, 

pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan alamiah. Misalnya 
kalau di kejauhan tampak ada asap membumbung tinggi, maka di sana pasti ada 
api, sebab asap merupakan tanda akan adanya api itu. Kalau di tengah malam 
jalan raya terlihat banyak pecahan kaca mobil berhamburan, maka kaca itu 
menjadi tanda telah terjadi peristiwa tabrakan mobil dan pecahan kaca itu menjdai 
tanda akan peristiwa tersebut. Kalau seseorang tertawa itu menjadi tanda bahwa 
dia sedang bergembira. Tanda juga bisa menunjukkan perasaan seseorang (Chaer, 
37).  

Putrayasa (2008: 79) mengemukakan kata tugas adalah kata yang hanya 
memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas 
ditentukan bukan oleh kata tersebut secara lepas, melainkan olek kaitannya 
dengan kata lain dalam frase atau kalimat. Pada nomina seperti buku dapat 
diberikan arti berdasarkan kodrat kata itu sendiri, yaitu benda yang terdiri atas 
kumpulan kertas yang bertulisan. Akan tetapi, kata tugas tidak dapat diperlakukan 
sama. Kata tugas seperti dan atau ke akan mempunyai arti apabila dirangkai 
dengan kata lain, misalnya ayah dan ibu ke pasar. 



 
 

Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat dari adanya 
proses gramatika seperti afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi 
(Chaer, 2013: 62). Makna gramatikal ini bermacam-macam. Setiap bahaa 
mempunyai sarana atau alat gramatikal tertentu untuk menyatakan makna-makna, 
atau nuansa-nuansa makna gramatikal itu. Untuk mengatakan ‘jamak’ bahasa 
Indonesia menggunakan proses reduplikasi seperti buku ‘sebuah buku’ menjadi 
buku-buku yang memiliki arti ‘banyak buku’. Bahasa inggris untuk mengatakan 
‘jamak’ menggunakan morfem {s} atau bentuk khusus seperti book ‘sebuah buku’ 
menjadi books ‘banyak buku’. 

Verhaar (dalam Sudaryanto, 1994: 90-91) dikutip dari Nurjani (2007) 
mengemukakan penanda lingual bermakna sangat semacam hierarki kekataan. 
Menurutnya kata-kata dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian atau 
tingkatan. Hierarki kekataan itu terdiri atas kata istilah, kata biasa atau kata sebut, 
kata pembawa angan-angan. Dalam istilah hierarkial ini, penanda lingual 
bermakna sangat dapat digolongkon sebagai kata onomatope (pemberian nama 
berdasarkan ilham/bunyi).  

Kata onomatope merupakan kesatuan antara kata nama, makna, bunyi, 
bayangan mental dan cerapan visual dengan apa yang disebut pelambangan bunyi. 
Terkait dengan gambaran di atas, penanda lingual bermakna sangat merupakan 
kata yang muncul dari proses cerapan visual manusia. Dalam hal ini melibatkan 
panca indera. Hasil dari proses tersebut memunculkan bentuk penanda lingual 
bermakna sangat yang menimbulkan daya bayang bagi pendengar atau penutur 
sendiri. 

III. METODE PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 
metode simak, metode cakap, dan metode introspektif. Kemudian metode yang 
digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan teknik padan referensial dan pendekatan struktural. Selanjutnya, metode 
yang digunakan dalam menyajikan hasil analisis data dalam penelitian ini adalah 
metode formal dan metode informal.  

 
IV. PEMBAHASAN 
 

Pada bagian ini sesuai dengan tujuan penelitian akan diuraikan tentang: (1) 
bentuk penanda lingual bermakna sangatpenunjuk makna sangat bahasa Sasak 
(BSas) dialek a-e di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Lombok 
Tengah; dan (2) pemakaian penanda lingual bermakna sangat bahasa Sasak 
(BSas) dialek a-e di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Lombok 
Tengah. Untuk lebih jelas berikut akan diuraikan secara berturut-turut. 

4.1 Bentuk Penanda Lingual Bermakna Sangat 

Pada dasarnya semua kata sifat (ajektif) dapat dilekati dengan prefiks ke- 
{kə-} sebagai kata tugas. Fungsi perfiks ke- [kə-] sebagai penegas makna. Untuk 



 
 

mengatakan makna sangat, dilakukan dengan penekanan kata oleh penuturnya 
pada proses komunikasi.   

1. Kebereng [kəbErη] ‘sangat hitam, hitam sekali’ 
Kesolah [kəsolah] ‘sangat cantik, cantik sekali’ 
Kebengel [kəbəηEl] ‘sangat nakal, nakal sekali’ 
Kepecu [kəpəcu] ‘sangat baik, baik sekali’ 
Kepoteq [kəpotEq] ‘sangat putih, putih sekali’ 

4.1.1 Bentuk  Ke-  [kə-] ‘sangat’ 

 Sesuai yang terdapat pada data (1) di atas, dalam BSas ditemukan penanda 
lingual bermakna sangat berupa prefiks ke- {kə-}‘sangat’. Dikatakan ke- {kə-} 
sebagai penanda lingual bermakna sangat karena makna yang dikandung oleh 
kata tersebut. Konstruksi pada data (1) di atas masing-masing dibentuk melalui 
proses sebagai berikut.  

1. Kebereng ‘sangat hitam’   ke ‘sangat’  + bereng ‘hitam’ 
2. Kesolah ‘sangat cantik’   ke ‘sangat’  + solah ‘cantik’ 
3. Kebengel ‘sangat nakal’   ke ‘sangat’  + bengel ‘nakal’ 
4. Kepecu ‘sangat baik’   ke ‘sangat’  + pecu ‘baik’ 
5.    Kepoteq ‘sangat putih’   ke ‘sangat’  + poteq ‘putih’ 

4.1.2 Bentuk Lingual Geti [gəti] ‘sangat’ 

Sesuai yang terdapat pada data (2) di atas, dalam BSas ditemukan penanda 
lingual bermakna sangat bentuk geti [gəti] ‘sangat’. Dikatakan geti sebagai 
penanda lingual bermakna sangat karena makna yang dikandung oleh kata 
tersebut. Konstruksi pada data (2) di atas masing-masing dibentuk melalui proses 
sebagai berikut.  

1. Bereng geti ‘sangat hitam’   bereng ‘hitam’ + geti ‘sangat, sekali’ 
2. Solah geti ‘sangat cantik’   solah ‘cantik’ + geti ‘sangat, sekali’ 
3. Bengel geti ‘sangat nakal’   bengel ‘nakal’ + geti ‘sangat, sekali’ 
4. Pecu geti ‘sangat baik’   pecu ‘baik’ + geti ‘sangat, sekali’ 
5. Poteq geti ‘sangat putih’   poteq ‘putih’ + geti ‘sangat, sekali’ 

Data di atas menunjukkan bahwa kata geti dalam BSas dialek a-e di Desa 
Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya merupakan penanda lingual bermakna 
sangatpenunjuk makna sangat.  

4.1.3 Bentuk  Laloq [laloq] ‘sangat’ 

Sesuai yang terdapat pada data (3) di atas, dalam BSas ditemukan penanda 
lingual bermakna sangat bentuk laloq ‘sangat’. Dikatakan laloq sebagai penanda 
lingual bermakna sangat karena makna yang dikandung oleh kata tersebut. 
Konstruksi pada data (3) di atas masing-masing dibentuk melalui proses sebagai 
berikut.  

1. Bereng laloq ‘sangat hitam’  bereng ‘hitam’ + laloq ‘sangat’ 



 
 

2. Solah laloq ‘sangat cantik’              solah ‘cantik’  + laloq ‘sangat’ 
3. Bengel laloq ‘sangat nakal’  bengel ‘nakal’  + laloq ‘sangat’ 
4. Pecu laloq ‘sangat baik’   pecu ‘baik’  + laloq ‘sangat’ 
5. Poteq laloq ‘sangat putih’   poteq ‘putih’  + laloq ‘sangat’ 

Data di atas menunjukkan bahwa kata laloq dalam BSas dialek a-e di Desa 
Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya merupakan penanda lingual bermakna 
sangat.  

Patut dikemukakan bahwa penanda lingual bermakna sangat bentuk laloq 
dalam BSas dialek a-e tersebut berada di belakang atau didahului kata sifat, yaitu 
masing-masing bereng ‘hitam’, solah ‘cantik’, bengel ‘nakal’, pecu ‘baik’, dan 
poteq ‘putih’. Sejauh ini belum ditemukan data yang menunjukkan bahwa 
penanda lingual bermakna sangatlaloq berada di depan kata kerja, kata benda, 
atau kategori kata jenis yang lain. Kata bereng ‘hitam’, solah ‘cantik’, bengel 
‘nakal’, pecu ‘baik’, dan poteq ‘putih’ disebut kata sifat karena secara sintaksis 
dapat didahului oleh kata sangat yang dalam BSas dialek a-e di Ranggagata 
Kecamatan Praya Barat Daya dapat direalisasikan dengan  laloq atau geti 
sehingga dapat membentuk konstruksi seperti yang terdapat pada data contoh (2) 
dan (3) di atas.  

4.1.4 Bentuk  Santer [santər] ‘sangat’ 

Sesuai yang terdapat pada data (4) di atas, dalam BSas ditemukan penanda 
lingual bermakna sangat bentuk santer ‘sangat’. Dikatakan santer sebagai 
penanda lingual bermakna sangat karena makna yang dikandung oleh kata 
tersebut. Konstruksi pada data (4) di atas masing-masing dibentuk melalui proses 
sebagai berikut.  

1. Santer bereng ‘sangat hitam’  santer ‘sangat’  + bereng ‘hitam’ 
2. Santer solah ‘sangat cantik’  santer ‘sangat’  + solah ‘cantik’ 
3. Santer bengel ‘sangat nakal’  santer ‘sangat’  + bengel ‘nakal’ 
4. Santer pecu ‘sangat baik’   santer ‘sangat’  + pecu ‘baik’ 
5. Santer poteq ‘sangat putih’  santer ‘sangat’  + poteq ‘putih’ 

Data di atas menunjukkan bahwa kata santer dalam BSas dialek a-e di 
Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya merupakan penanda lingual 
bermakna sangat.  

4.1.5 Bentuk  Santer Laloq [santər laloq] ‘sangat’ 

Sesuai yang terdapat pada data (5) di atas, dalam BSas ditemukan penanda 
lingual bermakna sangat bentuk santer laloq. Dikatakan santer laloq sebagai 
penanda lingual bermakna sangat karena makna yang dikandung oleh kata 
tersebut. Konstruksi pada data (5) di atas masing-masing dibentuk melalui proses 
sebagai berikut.  

1. Santer laloq bereng ‘sangat hitam’ santer laloq ‘sangat’  + bereng ‘hitam 
2. Santer laloq solah ‘sangat cantik’  santer laloq ‘sangat’  + solah ‘cantik’ 
3. Santer laloq bengel ‘sangat nakal’  santer laloq ‘sangat’  + bengel‘nakal’ 



 
 

4. Santer laloq pecu ‘sangat baik’  santer laloq ‘sangat’  + pecu ‘baik’ 
5. Santer laloq poteq ‘sangat putih’  santer laloq ‘sangat’  + poteq ‘putih’ 

Data di atas menunjukkan bahwa kata santer laloq dalam BSas dialek a-e 
di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya merupakan penanda lingual 
bermakna sangat. 

4.2 Pemakaian Bentuk Lingual Sangat 

Pada dasarnya semua bentuk lingual yang sudah peneliti sajikan  di atas 
memiliki makna sangat. Hal itu terlihat  jelas dari beberapa contoh pada masing-
masing bentuk yang sudah peneliti uraikan. Adapaun pada subbagian ini akan 
peneliti paparkan pemakaian penanda lingual bermakna sangat bahasa Sasak 
(BSas) dialek a-e di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Lombok 
Tengah. Tentunya perbedaan pemakaian ini didapat dari hasil penelitian yang 
sudah peneliti lakukan. Konsep yang harus dipegang adalah adanya perbedaan 
pemakaian penanda lingual bermakna sangat dari masing-masing bentuk ini 
peneliti dapatkan dari perbedaan sikap emosional seseorang ketika mendengar 
atau membaca kata-penanda lingual bermakna sangat tersebut. Untuk lebih 
jelasnya, berikut akan peneliti uraikan masing-masing bentuk tersebut secara 
berturut-turut.  

4.2.1 Pemakaian Bentuk Lingual  Ke- [kə-] ‘sangat’ 
1. Kebereng [kəbErəη]‘sangat hitam’  ke ‘sangat’  + bereng ‘hitam’ 

Kebereng jerim side nani demem tulak oleq Kalimanten 
‘sangat hitam (kulit) Anda ketika balik dari Kalimantan’ 
‘hitam sekali (kulit) Anda ketika balik dari Kalimantan’ 

4.2.2 Pemakaian Bentuk  Lingual Geti [gəti] ‘sangat’ 
1. Bereng geti [bErəη gəti] ‘sangat hitam’  bereng ‘hitam’ + geti ‘sangat’ 

Bereng geti jerim side nani demem tulak oleq Kalimanten 
‘sangat hitam (kulit) Anda ketika balik dari Kalimantan’ 
‘hitam sekali (kulit) Anda ketika balik dari Kalimantan’ 

4.2.3 Pemakaian Bentuk Lingual  Laloq [laloq] ‘sangat’ 
1. Bereng laloq [bErəη laloq] ‘sangat hitam’  bereng ‘hitam’ + laloq 

‘sangat’ 
(1) Angkaqm bereng laloq jerim side nani demem wah tulak oleq 

Kelimanten? 
‘kenapa sangat hitam jadinya side sekarang ketika sudah balik dari 
Kalimantan?’ 

‘kenapa hitam sekali jadinya side sekarang ketika sudah balik dari  
Kalimantan?’ 

4.2.4 Pemakaian Bentuk  Lingual Santer [santər] ‘sangat’ 
1. Santer bereng ‘sangat hitam’  santer ‘sangat’  + bereng ‘hitam 

(1) Angkaqm santer bereng  jerim side nani demem wah tulak oleq  
Kelimanten? 
‘kenapa sangat hitam jadinya side sekarang ketika sudah balik dari 
Kalimantan?’ 



 
 

‘kenapa hitam sekali jadinya side sekarang ketika sudah balik dari  
Kalimantan?’ 

4.2.5 Pemakaian Bentuk Lingual Santer Laloq [santər laloq] ‘sangat’ 
1. Santer laloq bereng ‘sangat hitam’      laloq santer ‘sangat’+ bereng 

‘hitam’ 
(1) Angkaqm santer laloq bereng  jerim side nani demem wah tulak oleq  

Kelimanten? 
‘kenapa sangat hitam jadinya side sekarang ketika sudah balik dari 
Kalimantan?’ 

‘kenapa hitam sekali jadinya side sekarang ketika sudah balik dari  
Kalimantan?’ 

Adapun penanda lingual bermakna sangat berdasarkan oposisi hierarki 
tersebut akan diuraikan pada bentuk tabel berikut. 

Tabel:  Oposisi Hierarki Penanda lingual bermakna sangatMakna Sangat 

No. Bentuk lingual 
Sangat (sedang) Sangat (tinggi) 

1. Ke ‘sangat’ 

Santer laloq ‘paling/sangat’ 2. Geti ‘sangat’ 
3. Laloq ‘sangat’ 
4. Santer ‘sangat’ 

 

Data pada tabel di atas menunjukkan tingkatan atau oposisi penanda 
lingual bermakna sangat bahasa Sasak dialek a-e di Desa Ranggagata Kecamtan 
Praya Barat Daya  Lombok Tengah.  

V. PENUTUP 
 
5.1 Simpulan  

Kajian tentang penanda lingual bermakna sangatpenunjuk makna sangat 
bahasa Sasak dimaksud adalah untuk mengetahui bentuk dan pemakaiannya. 
Berdasarkan hasil analisis yang sudah peneliti lakukan dapat diketahui bentuk-
bentuk penanda lingual bermakna sangatpenunjuk makna sangat serta 
pemakaiannya dalam masyarakat penutur bahasa Sasak dialek a-e di Desa 
Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah sebagai berikut. 

1. Ada lima wujud atau realisasi penanda lingual bermakna sangat yaitu 
bentuk ke, geti, laloq, santer dan santer laloq; 

2. Secara sintaksis bentuk lingual ke dan santer serta santer laloqberada di 
depan bentuk dasar yang berkategori ajektifa sedangkan bentuk geti dan 
laloq  berada di belakang bentuk dasar ajektifa; 



 
 

3. Secara oposisi hierarki, penanda lingual bermakna sangat memiliki dua 
tingkatan makna yaitu makna sedang dan makna paling tinggi/tertinggi 
tingkat kesangatannya. 
 

5.2 Saran  

Penelitian “Penanda lingual bermakna Sangat Bahasa Sasak Dilaek a-e di 
Desa Ranggagata Lombok Tengah” merupakan penelitian ilmiah pertama yang 
peneliti lakukan untuk menempuh Strata S1 dalam bidang linguistik.  Menyadari 
penelitian ini merupakan penelitian pertama yang peneliti lakukan, tentunya 
peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini mungkin masih banyak terdapat 
kekurangan baik dari sisi penyajiannya maupun isi skripsi ini. Oleh Karen itu,  
untuk membangun hasil penelitian yang lebih baik lagi, maka peneliti meminta 
saran  terhadap penelitian yang peneliti sudah lakukan ini. Saran dari para 
pembaca sangat peneliti harapkan sebagai bahan evaluasi terhadap penelitian-
penelitian berikutnya.  

Selain penanda lingual bermakna sangat bahasa Sasak dialek a-e di Desa 
Ranggagata Lombok Tengah yang peneliti bahas dalam skripsi ini, ada juga 
bentuk lain yang unik. Bentuk-bentuk tersebut dikatakan unik karena memiliki 
satu distribusi saja, yaitu dapat berdistribusi dengan satu bentuk saja. Bentuk unik 
tersebut memiliki intensitas makna yang tinggi.  

Kepada peneliti yang ingin meneliti bentuk unik yang memiliki intensitas 
tersebut sangat bagus karena penelitian yang mengkaji tentang bentuk tersebut 
belum peneliti temukan.  

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Candrawati, Ni Luh Komang, dkk. 2002. Medan Makna Rasa dalam Bahasa Bali. 

 Jakarta: Pusat Bahasa 

Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. Sosiolinguistik: Perkenalan Awal. 

 Jakarta: Rineka Cipta 

Chaer, Abdul. 2013. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka 

Cipta 

___________. 2009. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses). Jakarta:                                  

Rineka Cipta 



 
 

Danes, I Made. 1991. Morfologi Kata Sifat Bahasa Bali. Jakarta: Depdikbud 

Djajasudarma, T. Fatimah. 1993. Metode Linguistik Ancangan Awal Metode 

 Penelitian Kajian. Bandung: Eresco  

    .1999. Semantik 2 “Pemahaman Ilmu Makna”. 

Bandung: PT Refika Aditama 

Kridalaksan, Harimurti. 1993. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia 

Kushartanti, dkk. 2005. Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik. 

 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 

Lutfiana, Baiq Desi. 2011. Satuan Morfemis {-K}, {-M}, {-T}, dan {-N} Sebagai 

 Pronomina Persona dalam Bahasa Sasak Dialek A-E Di Kota Praya 

 Kabupaten Lombok Tengah. Mataram: FKIP Universitas Mataram 

Mahsun. 2005. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan 

 Tekniknya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Nurjani, M. 2007. Kata Afektif Penunjuk Sangat Bahasa Sasak  di Desa Surabaya 

Kecamatan Sakra Timur. Mataram: FKIP Universitas Mataram 

Partanto, dkk.1994. Kamus Istilah Populer. Surabaya: Arkola 

Prihartini, Bq. Ariyani. 2006. Pengaruh Makna Tingkat Tutur Dalam Bahasa 

 Sasak dan Hubungannya dengan Nada Pilihan Masyarakat Desa Sakra 

 Kab. Lombok Timur. Mataram: FKIP Universitas Mataram 

 


