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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Analisis Makna dan Fungsi dalam Ungkapan Tradisional 

Sasak pada Masyarakat Kediri serta Kaitannya dengan Nilai-nilai Pendidikan”. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah makna ungkapan 

tradisional pada masyarakat Sasak Desa Kediri; (2) Bagaimanakah fungsi ungkapan 

tradisional pada masyarakat Sasak Desa Kediri; (3) Bagaimanakah kaitan ungkapan 

tradisional pada masyarakat Sasak Desa Kediri. Dalam mengumpulkan data penelitian, 

peneliti menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Data yang sudah 

terkumpul dianalisis secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, menganalisis, 

dan menginterpretasikan data yang berupa makna, fungsi, dan nilai-nilai pendidikan yang 

terdapat dalam ungkapan tradisional Sasak Desa Kediri sehingga menimbulkan kejelasan 

untuk mudah dipahami. Data yang didapatkan dari penelitian ini berjumlah 43 data dan 

dianalisis sesuai dengan kategori masing-masing. Berdasarkan hasil analisis data dalam 

pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan: (1) makna ungkapan tradisional tidak lagi 

berkaitan dengan makna leksikal dan makna gramatikal. Artinya, bahwa dalam 

menganalisis makna yang terkandung dalam ungkapan tradisional dapat dianalisis sesuai 

dengan penafsiran. Makna ungkapan tradisional Sasak Desa Kediri berhubungan dengan 

nasehat, petuah, dan ajaran yang bisa dijadikan pegangan dalam bertingkah laku; (2) 

fungsi ungkapan tradisional sebagaimana yang telah dikemukakan Bascom yaitu sebagai 

sistem proyeksi, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, 

sebagai alat pendidikan anak, sebagai alat pemaksa, dan pengawas norma-norma 

masyarakat agar selalu dipatuhi, sebagai alat komunikasi, dan sebagai media hiburan; (3) 

nilai-nilai pendidikan ungkapan tradisional Sasak Desa Kediri yang terdapat dalam 

penelitian ini berkaitan dengan nilai moral dan nilai sosial.   

Kata kunci: ungkapan, makna, fungsi, dan nilai. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

AN NALYISIS OF FUNCTION AND MEANING IN THE SASAK TRADITIONAL 

EXPRESSIONS AT KEDIRI’S INHABITANTS VILLAGE AND ITS RELATIONS 

WITH THE EDUCATION’S VALUES 

 

This research entitled “ An analyisis of function and meaning in the sasak 

traditional expressions at Kediri‟s inhabitants village and its relations with the education‟s 

values. The hypotheses of this research are 1. What is the values of the traditional 

expressions by the Sasak inhabitans at Kediri‟ village; 2. What is the function of those 

expressions; 3. What is  the correlations of the traditional expressions with the 

educational values. The observation and interview method are used in gathering the data. 

The data is analyzed in deskriptive method. The researcher explains, describes, analyzes, 

and interprets  the data in forms of   meaning, and functions, and the educational 

functions  in sasak traditional expressions at Kediri‟s inhabitan village until it is esier to 

be understood. There are  43  data  obtained and analyzed based on each categories. 

Based on the data analysis, it is conluded that: 1. The meaning of the traditional 

expressions has no longer be based on the lexical and grammatical meaning, however it is 

based on the interpretation. The meaning of the sasak traditional expression is related to 

advices and lessons which can be used as direction in human behavior 2. The function of 

the sasak traditional ekspression as proposed by Bascom are as the projection system, 

means of validation cultural institution, medium of children education,  means of 

compulsion, supervisor of the society‟s norm,  means of communication, and as a means 

of entertainment. 3. The educational value that can be found is related to norm values and 

social values. 

 

Key words: expression, meaning, function, value. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. PENDAHULUAN 

Folklor adalah sebagian 

kebudayaaan masyarakat yang 

tersebar dan diwariskan secara turun-

temurun. Folklor memiliki bentuk 

yang berbeda-beda, ada yang 

berbentuk lisan, sebagian lisan, dan 

bukan lisan. Bentuk-bentuk folkor 

tersebut memiliki kelompok 

tersendiri berdasarkan tipenya. 

Misalnya ungkapan tradisional 

merupakan folklor lisan yang 

memiliki bentuk seperti pepatah, 

peribahasa, dan pemeo. Begitu pula 

dengan bentuk folklor lainnya, 

masing-masing memiliki tipe-tipe 

tersendiri. Salah satu bentuk folklor 

lisan yang menjadi kekayaan budaya 

lokal daerah Sasak adalah ungkapan 

tradisional Sasak atau yang lebih 

dikenal dengan nama sesenggak. 

Ungkapan tradisional Sasak 

(sesenggak) merupakan hasil warisan 

budaya yang diturunkan secara lisan 

dari mulut ke mulut. Dalam 

kehidupan sehari-hari, ungkapan 

tradisional Sasak berfungsi sebagai 

media untuk menyampaikan nilai-

nilai kehidupan yang merupakan 

ajaran atau aturan bagi masyarakat. 

Nilai-nilai tersebut disampaikan 

dengan menyelipkan ungkapan 

tradisional Sasak di dalam 

percakapan orang tua dengan 

anaknya, percakapan orang tua 

dalam suatu pertemuan atau 

percakapan seorang yang dihormati 

dalam masyarakat. Selain sebagai 

media untuk menyampaikan nilai-

nilai pendidikan, ungkapan 

tradisional juga berfungsi sebagai 

sebuah bentuk hiburan. Sebagai alat 

untuk meningkatkan rasa superior 

seseorang, dan sebagai alat pencela 

orang lain, namun yang dicela tidak 

merasa sakit hati. Misalnya dalam 

ungkapan bahasa Sasak Maraq 

meong dait begang‟ seperti kucing 

dengan tikus‟ untuk memberikan 

sindiran kepada orang yang selalu 

mengganggu ketenangan orang lain. 

Dalam ungkapan tradisional tersebut 

banyak terkandung kata-kata yang 

bermakna konotasi sehingga tidak 

jarang orang yang mendengarkannya 

menjadi terhibur meskipun yang 

diucapkan oleh penutur mengandung 

makna konotasi yang sifatnya 

negatif. 

Dalam kehidupan sehari-hari, 

penggunaan ungkapan tradisional 

dalam masyarakat Kediri maknanya 

sesuai dengan konteks, artinya 

bahwa ungkapan tradisional 

digunakan dalam situasi dan kondisi 

tertentu misalnya untuk memberikan 

peringatan, sindiran, dan teguran 

kepada orang lain. Ungkapan 

tradisional akan bermakna ketika 

digunakan sesuai dengan situasi yang 

terjadi dalam masyarakat dan bukan 

sembarang untuk digunakan. Makna 

ungkapan tradisional berhubungan 

dengan maksud dari pembicara yang 

mengacu pada unsur luar bahasa 

(ekstralingual). Ungkapan tradisional 

yang terdapat pada masyarakat Sasak 

khususnya di Desa Kediri, akhir-

akhir ini mulai jarang digunakan oleh 

golongan masyarakat, baik oleh 

golongan tua, muda, maupun 

dewasa. Dalam menyampaikan 

maksud pembicaraan, seperti nasihat, 

ajaran, harapan, ejekan, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut 

menyebabkan generasi muda 

terutama remaja, sedikit sekali yang 

mengetahui makna yang terkandung 

dalam ungkapan tradisional tersebut. 

Berdasarkan fenomena di atas, 

dalam rangka menjaga dan 

melestarikan budaya lokal Sasak 



 
 

yang selama ini kurang mendapatkan 

perhatian perlu diadakan sebuah 

penelitian yang berkaitan dengan 

ungkapan tradisional Sasak. Dengan 

adanya penelitian yang semacam ini, 

diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk 

menggunakan ungkapan tradisional 

sehingga ungkapan tradisional tidak  

akan mudah lagi mengalami 

pengikisan dan kemunduran. Tujuan 

penelitian ini adalah 

mendeskripsikan makna ungkapan 

tradisional pada masyarakat Sasak 

Desa Kediri; mendeskripsikan fungsi 

ungkapan tradisional pada 

masyarakat Sasak Desa Kediri; 

mendeskripsikan kaitan ungkapan 

tradisional pada masyarakat Sasak 

Desa Kediri dengan nilai-nilai 

pendidikan. 

 

II. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif, yaitu penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan. Penelitian 

kualitatif menampilkan data yang 

berupa kata-kata lisan atau tertulis 

yang dicermati oleh peneliti, dan 

benda-benda yang diamati agar dapat 

ditangkap makna yang tersirat dalam 

dokumen atau bendanya (Moleong 

dalam Arikunto, 2010:22). Dari 

penjelasan tersebut, maka penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif  

yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan makna, fungsi, dan 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat 

dalam ungkapan tradisional 

masyarakat Sasak Desa Kediri, 

Pendeskripsian tentang hal tersebut 

dilakukan berdasarkan jumlah 

ungkapan tradisional yang 

didapatkan dari hasil penelitian yang 

dilakukan di Desa Kediri. 

Data dalam penelitin ini diperoleh 

dari berbagai informan yang ada di 

wilayah Desa Kediri. Untuk bisa 

memperoleh data yang valid, 

dilakukan penetapan kriteria 

informan. Penetapan kriteria 

informan didasarkan pada umur, 

pengetahuan, wawasan, dan lain 

sebagainya. Data dalam penelitian ini 

ada dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data Primer, merupakan 

data utama dalam suatu penelitian 

yang didapatkan secara langsung 

melalui penelitian. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah 

ungkapan tradisional yang dipakai 

oleh masyarakat Kediri yang 

diperoleh dari informan. Data 

Sekunder, data yang mendukung 

data primer yang didapatkan secara 

tidak langsung atau melalui 

perantara. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari 

buku-buku atau bahan acuan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tiga metode 

pengumpulan data, yaitu metode 

observasi, wawancara, dan metode 

catat. Observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap 

obyek penelitian. Dalam penelitian 

ini,  hal-hal  yang  diobservasi adalah 

ungkapan tradisional Sasak yang 

masih tumbuh dan berkembang di 

Desa Kediri. Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan 

lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadap muka dengan orang yang 

dapat memberikan keterangan pada 

si peneliti. 



 
 

Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif, yaitu 

menjelaskan, menguraikan, 

menganalisis, dan 

menginterpretasikan data yang 

berupa makna, fungsi, dan nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam 

ungkapan tradisional Sasak Desa 

Kediri sehingga menimbulkan 

kejelasan untuk mudah dipahami. 

Hasil analisis data yang berupa 

temuan sebagai jawaban masalah 

yang hendak dipecahkan, haruslah 

disajikan dalam bentuk teori. Dalam 

menyajikan hasil temuan penelitian 

terdapat dua metode yaitu metode 

formal dan metode informal. Metode 

formal adalah  perumusan dengan 

menggunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang, seperti tanda 

asteris (*), kurung biasa ( ), kurung 

kurawal ({}), tanda kurunng siku 

([]), dan tanda garis miring (//), 

sedangkan metode informal adalah 

perumusan dengan menggunakan 

kata-kata biasa, termasuk 

penggunaan terminologi yang 

bersifat teknis (Mahsun, 2011: 123). 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

penyajian hasil analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

formal dan metode informal. Metode 

formal yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan tanda 

atau lambang kurung siku ([]) 

sebagai lambang fonetisnya dan 

tanda petik satu („) yang digunakan 

sebagai arti dari suatu kata atau 

kalimat. Adapun metode informal 

digunakan untuk memaparkan atau 

menyajikan hasil analisis data yang 

berupa makna, fungsi, dan nilai-nilai 

pendidikan ungkapan tradisional 

Sasak Desa Kediri yang dituangkan 

dalam bentuk kata-kata.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Makna Ungkapan Tradisional 

Pada Masyarakat Sasak Desa 

Kediri 

Makna dapat diartikan 

dalam berbagai pendekatan 

diantaranya yaitu pendekatan 

referensional dan pendekatan 

ideasional. Dalam pendekatan 

referensional makna diartikan 

sebagai label yang berada dalam 

kesadaran manusia untuk 

menunjuk dunia luar, sedangkan 

dalam pendekatan ideasional 

makna adalah gambaran gagasan 

dari suatu bentuk kebahasaan 

yang bersifat sewenag-wenang, 

tetapi memiliki konvensi 

sehingga dapat saling 

dimengerti. Makna ungkapan 

tradisional merupakan makna 

yang  sesuai dengan konteks 

pemakaiannya, tergantung dari 

situasi dan kondisi yang terdapat 

dalam masyarakat.  

Makna yang dimaksud 

dalam penelitian ini 

berhubungan dengan maksud 

dari pembicara yang terdapat 

dalam unsur bahasa, dan 

mengacu pada unsur luar bahasa. 

Makna dalam suatu ungkapan 

mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan apa yang 

diasosiasikan dengan ungkapan 

itu sendiri, misalnya 

diasosiasikan atau dihubungan 

dengan benda, hewan, binatang, 

dan lain sebagainya untuk 

memberikan perumpamaan 

kepada orang lain. Ungkapan 

tradisional tersebut digunakan 

oleh masyarakat sesuai dengan 

konteksnya atau menurut situasi 

dan kondisi yang ada. Adapun 

data ungkapan tradisional pada 



 
 

masyarakat Sasak Desa Kediri 

beserta maknanya, adalah 

sebagai berikut: 

1. Anget-anget tain manuq 

[aƞ ət-aƞ ət tain manU?] 

Artinya: Hangat-hangat 

kotoran ayam 

Ungkapan tradisional 

ini dalam masyarakat Kediri 

digunakan ketika ada orang 

yang memiliki semangat yang 

menggebu-gebu di awal, akan 

tetapi di tengah-tengah 

perjalanan dia malas untuk 

melanjutkannya. Makna 

ungkapan tradisional ini 

adalah semangat yang sesaat 

atau sementara. Ungkapan 

tradisional ini 

menggambarkan seseorang 

yang tidak istiqomah dalam 

bekerja atau tidak memiliki 

pendirian yang kuat atas apa 

yang diinginkannya. 

Biasanya orang yang seperti 

ini tidak memiliki keteguhan 

hati dalam menginginkan 

sesuatu. Semangat yang ia 

miliki hanya bersifat 

sementara tanpa menunggu 

sesuatu yang ia inginkan akan 

tercapai. Kita mengetahui 

bahwa kotoran ayam akan 

hangat hanya sebentar saja. 

Demikian juga halnya dengan 

orang yang pertama-tama 

semangatnya menggebu luar 

biasa untuk melakukan suatu 

pekerjaan namun setelah 

beberapa saat semangat itu 

hilang dan tidak ada lagi 

keinginan untuk mengerjakan 

pekerjaan itu. 

2. Anteh bintang teriq leq langit 

[anteh bintaƞ  teri? lə? Laƞ it] 

Artinya: Menunggu bintang 

jatuh dari langit 

Ungkapan tradisional 

ini digunakan ketika ada 

seorang yang selalu 

menginginkan dan 

mengharapkan suatu 

kebahagiaan dalam hidupnya, 

tanpa mau berusaha dan 

bekerja. Makna yang 

terkandung dalam ungkapan 

tradisional ini adalah 

membayangkan sesuatu yang 

sangat sulit terjadi atau bisa 

dikatakan tidak mungkin 

akan terjadi (mustahil). 

Seseorang yang berharap 

seperti ini tidak akan 

mungkin harapannya itu akan 

tercapai yang ada hanya 

imajinasinya semata tanpa 

bisa akan terwujud. Sehingga 

orang berharap atau 

mengkhayal seperti ungkapan 

di atas dianggap hayalannya 

akan si-sia dan tak akan 

pernah bisa dicapai. 

Ungkapan tersebut 

memberikan pelajaran kepada 

kita untuk tidak berkhayal 

terlalu jauh tentang suatu hal 

yang tidak mungkin terjadi, 

karena hal tersebut akan 

berdampak pada diri 

seseorang sehingga selalu 

berimajinasi terhadap sesuatu 

hal yang mustahil terjadi. 

3. Alus-alus tain jaran [alus-alus 

tain jaran] 

Artinya: Halus-halus kotoran 

kuda 

Ungkapan tradisional 

ini digunakan ketika ada 

orang yang berperilaku baik 

terhadap orang lain, tetapi 

memiliki niat atau maksud 



 
 

yang tidak sesuai dengan 

perilakunya. Makna 

ungkapan tradisional ini yaitu 

menggambarkan sifat 

manusia yang yang terlihat 

baik di luarnya saja, tetapi 

sebenarnya memilliki 

perangai yang buruk. Kotoran 

kuda terlihat halus hanya di 

luar saja, akan tetapi kasar di 

bagian dalamnya. Kotoran 

kuda diguanakan untuk 

memberikan perumpamaan 

bagi orang yang berperangai 

jelek. Kita mengetahui bau 

dan bentuk kotoran itu jatuh 

ke tanah. Kita melihatnya ada 

yang masih utuh dan yang 

pecah menampakkan keadaan 

yang kasar di dalamnya. 

Demikian juga halnya dengan 

watak manusia yang pandai 

bermulut manis. 

4. Antare bumi dait langit [antarə 

bumi dait laƞ it] 

Artinya: Antara bumi dengan 

langit 

Ungkapan tradisional 

ini digunakan oleh 

masyarakat ketika terjadi 

kesejangan sosial antara 

orang kaya dengan orang 

miskin. Makna yang 

terkandung dalam ungkapan 

tradisional di atas adalah 

terjadinya perbedaan strata 

ekonomi dan sosial antara si 

kaya dengan si miskin. Orang 

kaya hidup dengan penuh 

kesenangan dan kepuasan, 

sedangkan orang miskin 

hidup dengan kekurangan dan 

penderitaan. Antara bumi dan 

langit memiliki letak yang 

sangat jauh, begitu juga 

dalam kehidupan sehari-hari 

orang kaya biasanya 

ditempatkan dalam status 

sosial yang tinggi dan 

menduduki jabatan yang 

tinggi sedangkan orang 

miskin diterlantarkan dan 

tidak diperhatikan. 

5. Araq pendet, araq api [ara? 

pəndət, ara? api] 

Artinya: Ada asap, ada api 

Ungkapan tradisional 

ini digunakan oleh 

masyarakat ketika ada orang 

yang tidak mau mengakui 

kesalahan yang pernah 

diperbuat. Adapun makna 

yang terkandung dalam 

ungkapan tradisional tersebut 

adalah sesuatu yang terjadi 

pasti ada sebabnya. Ada asap 

berarti disana juga pasti ada 

api, karena api selalu 

menimbulkan asap. Begitu 

juga dengan segala hal yang 

terjadi pasti ada yang 

menyebabkannya, mustahil 

sesuatu itu bisa terjadi dengan 

sendirinya. Ungkapan 

tradisional ini sering 

ditujukan untuk menyindir 

orang yang tidak mau 

mengakui kesalahan yang 

terjadi karena perbuatannya 

atau masalah yang 

ditimbulkan olehnya. 

6. Atasan toak dait otak [atasan 

tↄ ak dait otak] 

Artinya: Lebih tinggi pundak 

dengan kepala 

Ungkapan tradisional 

ini digunakan oleh 

masyarakat ketika ada orang 

mempunyai keinginan di luar 

batas kemampuannya, Makna 

ungkapan ini yaitu 

ketidaksesuaian antara 



 
 

kemauan dan 

kemampuannya. Ungkapan 

tradisional ini menggunakan 

kata toak „pundak‟ sebagai 

kesombongan atau sebuah 

keinginan dan otak „kepala‟ 

keberadaan. Dalam 

kenyataannya kepala letaknya 

lebih tinggi daripada pundak, 

hal ini menggambarkan 

bahwa keberadaan atau 

kemampuan harus lebih 

tinggi daripada keinginan dan 

kita harus menyesesuaikan 

diri dengan keberadaan yang 

dimiliki. Ungkapan ini 

menggambarkan seorang 

yang memiliki kemauan yang 

terlalu tinggi melebihi 

kemampuan yang ia miliki, 

sehingga menimbulkan 

kekecewaan atau kegagalan. 

Kemauan yang terlalu tinggi 

namun kemampuan tidak 

mencukupi untuk 

mengimbangi kemampuan 

sehingga kemauan itu tidak 

dapat tercapai. Berkemauan 

terlalu tinggi dan tidak sesuai 

dengan kemampuannya 

merupakan sikap yang kurang 

baik, karena cita-cita yang 

tinggi tanpa ada potensi yang 

sesuai bisa mengakibatkan 

seseorang akan jatuh dan 

hanya tinggal angan-

angannya saja.  

7. Bejunjung siq tering odaq 

[bəjunjUƞ  si? təriƞ  oda?] 

Artinya : Menyunjung dengan 

bambu muda 

Ungkapan tradisional 

ini, biasanya digunakan oleh 

masyarakat ketika ada orang 

yang selalu memberi pujian 

kepada orang lain dengan niat 

menjatuhkan. Ungkapan 

tradisional ini bermakna 

seorang yang menyanjung 

(memberikan pujian) dengan 

maksud untuk menjatuhkan. 

Seseorang yang bermulut 

manis di depan, akan tetapi 

dibelakang itu semua ia 

mempunyai niat yang sangat 

jahat. Seseorang yang 

diniatkan untuk celaka dibuat 

seolah-olah tidak sadar 

karena hanya mendengar 

perkataan manis baik yang 

berupa pujian atau sanjungan. 

Bambu muda  jika dipakai 

sebagai alat pejunjung, akan 

mudah patah sehingga jika 

sudah sampai tengah tentu 

saja bambu itu akan jatuh.  

8. Beleq otak [bəle? Otak] 

Artinya: Besar kepala 

Ungkapan tradisional 

ini digunakan ketika ada 

orang yang bersikap sombong 

saat diberikan pujian atau 

sanjungan. Makna ungkapan 

tradisional tersebut yaitu 

sombong dan mudah 

tersanjung. Seseorang yang 

memiliki sikap sombong 

tidak mau peduli terhadap 

orang lain dan merasa dirinya 

lebih baik daripada orang 

lain, ia hanya mementingkan 

perasaannya sendiri tanpa 

memperdulikan perasaan 

orang lain. sikap sombong ini 

bisa merusak diri sendiri, 

karena jikalau sikap ini terus 

tumbuh di dalam hati 

seseorang maka banyak orang 

yang tidak suka bahkan tidak 

mau berteman dengannya. 

9. Berat ime deang cucuq [bərat 

imə dəaƞ  cucU?] 



 
 

Artinya: Berat tangan ringan 

mulut 

Ungkapan ini 

digunakan oleh masyarakat 

ketika ada orang yang selalu 

menerima sesuatu yang sudah 

instan saja, tanpa melakukan 

suatu usaha. Makna yang 

terdapat dalam ungkapan 

tradisional ini adalah seorang 

yang mau hidup senang tapi 

malas. Dalam mencapai 

kesuksesan diperlukan kerja 

keras dan pengorbanan, 

sangat tidak mungkin 

seseorang ingin hidup dengan 

enak sementara dia tidak 

melakukan apa-apa. Jika 

seseorang menginginkan 

kebahagiaan, maka ia harus 

berusaha untuk mewujudkan 

kebahagiaan itu. 

10. Betungkem jarang-jarang 

[bətUƞ kəm jaraƞ -jaraƞ ] 

Artinya: Pura-pura menutup 

muka 

  Ungkapan ini 

digunakan ketika ada orang 

yang berpura-pura tidak 

menginginkan sesuatu, akan 

tetapi ia sangat 

menginginkannya. Ungkapan 

tradisional tersebut 

menggambarkan seseorang 

yang pura-pura tidak tahu 

keadaan di sekitarnya atau 

berpura-pura tidak 

menginginkannya.. 

Sebenarnya ia menginginkan 

sesuatu itu akan tetapi karena 

kegengsian dan keangkuhan 

yang ia miliki maka ia hanya 

berpura-pura tidak 

menginginkannya, padahal ia 

masih menguping 

pembicaraan orang lain dari 

belakang supaya orang lain 

menganggap bahwa ia tidak 

menginginkannya. 

11. Cobaq juluq baru ngalahan 

[coba? Julu?, Baru ƞ alahan] 

Artinya: Mencoba dulu, baru 

menyerah 

Ungkapan tradisional 

ini digunakan oleh 

masyarakat ketika ada orang 

mudah menyerah dan putus 

asa dalam melakukan sesuatu. 

Makna yang terkandung 

dalam ungkapan tradisional 

ini adalah jangan cepat 

menyerah dan putus asa. 

Dalam melakukan segala 

usaha atau suatu pekerjaan 

kita harus berani mengambil 

resiko yang akan dihadapi. 

Mencoba terlebih dahulu 

lebih baik daripada putus asa 

sebelum melakukan suatu 

pekerjaan. Sikap putus asa 

merupakan sikap yang kurang 

baik dan harus dihindari, 

karena bisa membuat orang 

menjadi lemah dan tidak mau 

berusaha lagi.   

2.  Fungsi Ungkapan Tradisional 

Pada Masyarakat Sasak Desa 

Kediri 

Fungsi ungkapan 

tradisional pada umumnya sama 

dengan fungsi folklor, karena 

ungkapan tradisional merupakan 

bagian dari folklor lisan. 

Bascom mengatakan bahwa 

fungsi ungkapan tradisional 

seperti juga folklor lisan, yaitu: 

sebagai sistem proyeksi, sebagai 

alat pengesahan pranata-pranata, 

sebagai lembaga kebudayaan, 

sebagai alat pendidikan anak, 

sebagai alat pemaksa, dan 

pengawas norma-norma 



 
 

masyarakat agar selalu dipatuhi 

(Danandjaja, 1997:32). 

Fungsi ungkapan 

tradisional Sasak Desa Kediri 

yang didapatkan dalam 

penelitian ini sebagian besar 

digunakan oleh masyarakat 

sebagai alat untuk memberikan 

nasehat, teguran, sindiran, 

ejekan, pujian, dan juga sebagai 

alat untuk mendidik atau 

memberikan nasehat kepada 

orang lain. Adapun analisis 

fungsi ungkapan tradisional pada 

masyarakat Sasak Desa Kediri 

adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk Nasehat 

1. Anteh bintang teriq leq 

langit [anteh bintaƞ  təri? 

le? laƞ it] 

„Menunggu bintang jatuh     

dari langit‟ 

  Ungkapan tradisional 

ini digunakan untuk 

memberikan nasehat supaya 

tidak mengharapkan atau 

menginginkan sesuatu yang 

belum pasti akan terjadi. 

Manusia boleh saja bercita-

cita setinggi mungkin, akan 

tetapi di balik itu semua kita 

dituntut berusaha dan bekerja 

keras untuk mendapatkannya. 

Rezeki, umur, dan jodoh 

memang sudah ditentukan dan 

diatur oleh yang maha kuasa, 

tetapi itu semua tidak akan 

datang sendirinya tanpa ada 

suatu usaha. 

2. Alus-alus tain jaran [alus-

alus tain jaran] 

„Halus-halus kotoran kuda‟ 

  Ungkapan tradisional 

ini berfungsi untuk 

memberikan nasehat kepada 

orang lain supaya berperilaku 

sesuai dengan niatnya. 

Perkataan dan perbuatab harus 

sesuai dengan niat yang ada 

dalam hati nuraninya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, antara 

perbuatan dengan niat harus 

sejalan. Apabila seseorang 

bertindak tanpa sesuai dengan 

niat atau hati nuraninya, maka 

orang tersebut termasuk orang 

yang munafik. 

b.  Bentuk Sindiran  
1. Anget-anget tain manuq 

[aƞ ət-aƞ ət táin manU?] 

„Hangat-hangat kotoran 

ayam‟ 

Ungkapan tradisional 

ini digunakan untuk 

menyindir orang yang tidak 

memiliki pendirian yanng 

kuat atau tidak istiqomah 

terhadap suatu hal yang 

diinginkannya. Ungkapan ini 

biasanya ditujukkan pada 

orang yang tiba-tiba ingin 

melakukan suatu pekerjaan 

dengan semangat yang 

menggebu-gebu tetapi ketika 

di tengah-tengah dia malas 

untuk melanjutkannya. 

2. Antare bumi dait langit 

[antarə bumi dait laƞ it] 

„Antara bumi dengan langit‟ 

Ungkapan tradisional 

berfungsi untuk memperotes 

ketidakadailan dalam suatu 

masyarakat atau memberikan 

sindiran kepada pemerintahan 

yang kurang adil. Ungkapan 

ini digunakan ketika ada 

perbedaan strata sosial yang 

menonjol antara orang yang 

miskin dengan orang kaya. 

Orang kaya selalu 

menempatkan kedudukan 

atau jabatan yang tinggi, 



 
 

sedangkan orang miskin 

menduduki kelas sosial yang 

rendah dan tidak dipedulikan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, 

ungkapan ini sering 

digunakan untuk menyindir 

pemerintahan atau kekuasaan 

yang kurang adil dalam 

menjalankan 

kepemimpinannya.  

c. Bentuk Teguran 

 Berat ime deang cucuq [bərat 

imə dəEaƞ  cucU?] 

„Berat tangan ringan mulut‟ 

 Fungsi ungkapan 

tradisional ini adalah untuk 

memberikan teguran kepada 

seseorang yang selalu 

menginginkan sesuatu yang 

sudah siap saja, sedangkan ia 

tidak mau untuk bekerja. 

Dalam kehidupan sehari-hari, 

ungkapan tradisional ini 

digunakan ketika ada 

seseorang yang apabila 

melihat suatu makanan, maka 

ia ingin cepat untuk 

menghabiskannya, sedangkan 

ia tidak mau berusaha dan 

bekerja.  

 

3. Nilai Pendidikan Ungkapan 

Tradisional Pada Masyarakat 

Sasak Desa Kediri 

a. Nilai Moral 

Nilai moral yang 

terkandung dalam ungkapan 

tradisional pada masyarakat 

Sasak berkaitan dengan ajaran 

tentang baik dan buruk suatu 

perbuatan, sikap, akhlak, budi 

pekerti dan susila seseorang. 

Ungkapan tardisional tersebut 

digunakan untuk merubah 

sikap dan perilaku seseorang 

menjadi lebih baik. Sebagai 

suatu upaya manusia untuk 

merubah sikap dan perilaku 

seseorang maka ungkapan 

tradisional merupakan cara 

yang efektif dalam merubah 

pola perilaku seseorang melalui 

kata-kata yang diungkapkan 

secara lisan dan penuh makna. 

Adapun ungkapan tradisional 

pada masyarakat Sasak Desa 

Kediri yang mengandung nilai 

moral, adalah sebagai berikut: 

1. Anget-anget tain manuq 

[aƞ ət-aƞ ət tain manU?] 

„Hangat-hangat kotoran 

ayam‟ 

Ungkapan tradisional 

ini mengajarkan kepada kita 

supaya tidak setengah-

setengah dalam melakukan 

sesuatu dan selalu 

bersemangat. Apa yang  ingin 

dikerjakan harus dikerjakan 

semaksimal mungkin dengan 

semangat, sampai pekerjaan 

itu benar-benar terselesaikan. 

2. Anteh bintang teriq leq langit 

[anteh bintaƞ  teri? le? laƞ it] 

„Menunggu bintang jatuh dari 

langit‟ 

Nilai yang terkandung 

dalam ungkapan tradisional 

ini adalah nilai moral. 

Ungkapan tradisional ini 

mengajarkan kita untuk selalu 

berusaha meningkatkan diri 

dengan cara berusaha dan 

berdo‟a agar kehidupan kita 

menjadi lebih baik karena 

dengan usaha diri sendirilah 

yang mampu merubah 

kehidupan kita menjadi lebih 

baik. Tidak ada orang lain 

yang mau merubah hidup kita 

tanpa ada usaha sedikitpun 

dari kita sendiri. 



 
 

3. Alus-alus tain jaran [alus-alus 

tain jaraƞ ] 

„Halus-halus kotoran kuda‟ 

Ungkapan tradisional 

ini mengajarkan kepada kita 

supaya selalu membina 

perilaku dan sifat-sifat 

terpuji. Bertutur kata sesuai 

dengan nurani, bertindak atas 

dasar pemikiran. Jangan 

sampai perkataan tidak 

sejalan dengan perbuatan. 

Kejujuran adalah sifat terpuji 

yang perlu dipelihara dalam 

diri kita.  

b. Nilai Sosial 

Nilai sosial mengacu 

pada hubungan individu 

dengan individu lain di dalam 

masyarakat, seperti peduli 

terhadap kepentingan umum, 

tolong menolong, 

musyarawarah, gotong 

royong, dan lain sebagainya. 

Untuk mewujudkan sikap-

sikap tersebut, maka 

masyarakat tidak jarang 

menggunakan ungkapan 

tradisional dalam 

berkomunikasi dengan 

sesamanya untuk menyatakan 

pesan atau nasehat yang 

bersifat sosial. Adapun 

ungkapan tradisional pada 

masyarakat Sasak Desa 

Kediri yang mengandung 

nilai sosial, adalah sebagai 

berikut:  

1. Antare bumi dait langit 

[antarə bumi dait laƞ it] 

„Antara bumi dengan langit‟ 

Ungkapan tradisional 

ini mengajarkan kepada kita 

supaya hidup sederhana dan 

tidak membeda-bedakan 

antara si kaya dengan si 

miskin. Di dunia ini setiap 

orang mempunyai hak dan 

kewajiban yang harus 

dipenuhi, oleh karena itu 

seseorag dilarang untuk 

bersikap sewenang-wenang 

dalam memperlakukan orang 

lain dan kita harus berlaku 

adil terhadap hak yang 

dimiliki oleh orang 

lain.ungkapan tradisional ini 

berkaitan dengan nilai sosial,  

karena mengajarkan kita 

bagaimana seharusnya 

menjadi seorang pemimpin 

yang adil bagi masyarakat. 

2. Sekedik pade sekedik 

[sekədi? padə sekədi?] 

„Sedikit sama sedikit‟ 

  Ungkapan tradisional 

ini mengajarkan kepada kita 

supaya saling membantu 

terhadap sesamanya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, 

membantu teman yang 

membutuhkan atau yang 

sedang kesusahan merupakan 

suatu sikap yang bijak, karena 

manusia tidak bisa hidup 

tanpa bantuan dari orang lain. 

Apabila seseorang tidak 

pernah mau membantu 

sesamanya maka orang lain 

juga akan merasa enggan 

untuk membantunya. Hal ini 

berkaitan dengan nilai sosial.  

 

IV. KESIMPULAN dan SARAN 

1. Kesimpulan 

1. Makna dalam suatu ungkapan 

mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan apa yang 

diasosiasikan dengan 

ungkapan itu sendiri. 

Ungkapan tradisional tersebut 



 
 

digunakan oleh masyarakat 

sesuai dengan konteksnya 

atau menurut situasi dan 

kondisi yang ada, misalnya 

untuk menyebut orang yang 

selalu bertengkar jika 

bertemu dikatakan dalam 

ungkapan bahasa Sasak 

maraq meong dait begang 

„seperti kucing dengan tikus‟, 

padahal jika dilihat makanan 

kucing memang tikus. Akan 

tetapi, sebagai suatu 

perumpaan maknanya 

diasosiasikan dengan benda, 

hewan, binatang, dan lain 

sebagainya. 

2. Fungsi ungkapan tradisional, 

yaitu sebagai sistem proyeksi, 

sebagai alat pengesahan 

pranata-pranata, sebagai 

lembaga kebudayaan, sebagai 

alat pendidikan anak, sebagai 

alat pemaksa, dan pengawas 

norma-norma masyarakat. 

Fungsi ungkapan tradisional 

masyarakat Sasak Desa 

Kediri yang didapatkan 

dalam penelitian ini sebagian 

besar digunakan oleh 

masyarakat sebagai alat untuk 

memberikan teguran, 

sindiran, ejekan, pujian,  dan 

juga sebagai alat untuk 

mendidik atau memberikan 

nasehat kepada orang lain.  

3. Nilai-nilai pendidikan yang 

ditemukan dalam penelitian 

ini yaitu nilai moral dan nilai 

sosial. Nilai moral dalam 

ungkapan tradisional 

berkaitan dengan ajaran 

tentang baik buruk yang 

diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, 

akhlak, budi pekerti, dan 

susila seseorang. Sedangkan 

nilai sosial yang terdapat 

dalam ungkapan tradisional 

mengacu pada hubungan 

individu dengan individu 

yang lain dalam sebuah 

masyarakat. Dari penjelasan 

tersebut, maka dalam 

penelitian ini ditemukan 23 

ungkapan tradisional 

masyarakat Sasak Desa 

Kediri yang mengandung 

nilai moral, dan 9 ungkapan 

tradisional Sasak Desa Kediri 

yang mengandung nilai 

sosial. 

2. Saran 

1. Ungkapan tradisional 

masyarakat Sasak adalah 

hasil kekayaan budaya 

masyarakat Sasak yang syarat 

dengan makna dan nilai-nilai. 

Ungkapan tradisional tersebut 

harus dijaga dan dilestarikan 

keberadaannya, sehingga 

tidak mudah punah. 

2. Ungkapan tradisional perlu 

diperkenalkan kepada 

generasi penerus berikutnya, 

baik kepada anak-anak, 

remaja, maupun orang 

dewasa supaya mereka 

mengetahui kekayaan lokal 

yang dimilikinya. 

3. Ungkapan tradisional dapat 

dijadikan sebagai media 

untuk menyampaikan nilai-

nilai pendidikan kepada anak. 

4. Bagi masyarakat suku Sasak 

diharapkan untuk tidak malu 

menggunkann ungkapan 

tradisional ini dalam 

percakapan sehari-hari yang 

relevan dengan nilai-nilai 

kependidikan. 



 
 

5. Dalam rangka menjaga dan 

melestarikan kekayaan 

budaya lokal yang dimiliki 

oleh suatu masyarakat, 

diharapkan kepada 

mahasiswa untuk mengkaji 

lebih dalam tentang kekayaan 

budaya lokal yang masih 

belum diteliti oleh peneliti 

dan peneliti lainnya.  
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