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HOMONIMI BAHASA SASAK 

DUSUN PANCORDAO 

DESA AIK DAREQ KECAMATAN 

BATUKLIANG LOMBOK TENGAH  

SEBAGAI BAHAN PENUNJANG 

PEMBELAJARAN  

BAHASA INDONESIA DI SMA 

 

Abstrak 

Masalah utama yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah (1) wujud homonimi 

bahasa Sasak Dusun Pancordao, (2) 

penggunaan homonimi bahasa Sasak 

Dusun Pancordao dan (3) kaitan homonimi 

bahasa Sasak  Dusun Pancordao yang 

dijadikan sebagai bahan penunjang 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendata 

wujud kata yang berhomonim dan 

penggunaan kata yang berhomonim 

tersebut pada konteks kalimat dalam 

bahasa Sasak Dusun Pancordao, 

khususnya kehomoniman antarkata dan 

menjadikannya sebagai bahan penunjang 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode simak, metode cakap teknik 

pancing, dan metode introspektif. Pada 

metode analisis data digunakan metode  

padan ekstralingual. Dalam hal penyajian 

hasil analisis data digunakan metode 

formal dan informal. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa homonimi bahasa Sasak Dusun 

Pancordao (1) wujud homonimi antarkata 

dalam bahasa Sasak Dusun Pancordao ada 

yang berkategori nomina (n), verba (v), 

dan adjektiva (adj), (2) penggunaan 

homonimi bahasa Sasak Dusun Pancordao 

pada konteks kalimat akan mempermudah 

para pembaca untuk mengetahui setiap 

makna pada kata yang berhomonim (3) 

homonimi bahasa Sasak di Dusun 

Pancordao ini dapat dijadikan sebagai 

bahan penunjang pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA kelas X semester 1 

sesuai dengan kurikulum 2013 

Kompetensi Dasar (KD) 3.2 “Menganalisis 

teks laporan hasil observasi baik melalui 

lisan maupun tulisan”. 

 

Kata kunci : Homonimi, Bahasa Sasak, 

dan Pembelajaran Bahasa 

 

HOMONYMY OF SASAK 

LANGUAGE DUSUN PANCORDAO  

AIK DAREQ VILLAGE DISTRICT 

BATUKLIANG OF CENTRAL 

LOMBOK AS THE SUPPORTER 

MATERIAL STUDY  

OF BAHASA INDONESIA IN SENIOR 

HIGH SCHOOL  

 

Abstrack 

The main issues that were 

examined in this study were (1) a form 

homonymy of Sasak language in Dusun 

Pancordao , (2) the use homonymy of 

Sasak language in Dusun Pancordao  and 

(3) the relevancy of homonymy Sasak 

language Dusun Pancordao which is used 

as supporting of Indonesian language 

material in senior high school. The aims of 

This study to collect the data about the 

form of words that homonym and the use 

of words that homonym in the sentence 

context of the Sasak language in Dusun 

Pancordao, especially homonymy between 

the words and make it as the supporter 

material study of Bahasa Indonesian in 

senior high school. Data collection method 

used is simak method, cakap method, 

pancing techniques, and introspective 

methods. The method analysis data, we use 

method of extralingual match. In 

presentation the result of data analysis 

used formal and informal methods.  

 The result of this study indicate 

that homonymy of Sasak language in 

Dusun  Pancordao (1) the form of 

homonymy between words of Sasak 

language in Dusun Pancordao are 
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categorized as noun (n), verbs (v), and 

adjectives (adj), (2) the use homonymy  of 

bahasa Sasak in Dusun Pancordao on the 

sentence context would make it easier for 

the readers to find every meaning in the 

words that homonym (3) homonymy of 

Sasak language in Dusun Pancordao can 

be used to support bahasa Indonesia 

material in class X of SMA in the 1 

semester  according to curriculum 2013  

Basic Competence (KD) 3.2 "Analyzing 

report text result of the observation either 

through oral or written ". 

Keywords: Homonymy, Sasak language, 

and Language Learning 

 

A.PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi 

yang paling baik, paling sempurna, 

dibandingkan dengan alat-alat komunikasi 

lain; termasuk juga alat komunikasi yang 

digunakan para hewan (Chaer: 2010: 11). 

Selain itu bahasa merupakan alat 

komunikasi yang harus dimiliki oleh setiap 

orang saat berinteraksi dalam 

bermasyarakat, bahasa juga memiliki 

fungsi sebagai sarana komunikasi dan 

berinteraksi. Tanpa adanya bahasa, maka 

akan sulit bagi manusia untuk berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan manusia 

lainnya. Interaksi dan komunikasi 

antarsesama merupakan kebutuhan 

mendasar bagi manusia sebagai makhluk 

sosial yang selalu hidup berdampingan dan 

saling membutuhkan. 

Bahasa merupakan sesuatu yang 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan. 

Dikatakan demikian, karena bahasa 

merupakan modal utama manusia dalam 

berinteraksi. Tanpa bahasa, seseorang 

tidak mungkin bisa berinteraksi dengan 

lawan bicaranya, tanpa bahasa seseorang 

tidak akan bisa memperoleh ilmu 

pengetahuan, tanpa bahasa seseorang tidak 

akan pernah bisa mengungkapkan apa 

yang dirasakan, dan tanpa bahasa pula 

seseorang tidak akan pernah mengetahui 

maksud dari lawan bicaranya.  Tidak ada 

satu pun suku bangsa di dunia yang 

mampu hidup dan berkembang tanpa 

adanya medium bahasa. Oleh karena itu, 

bahasa sangatlah penting dan sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan. Melalui 

bahasa, kebudayaan suatu bangsa dapat 

dibentuk, dibina dan dikembangkan serta 

dapat diturunkan kepada generasi-generasi 

mendatang. Semua orang menyadari 

bahwa interaksi dan segala macam 

kegiatan dalam masyarakat akan lumpuh 

tanpa bahasa (Keraf : 2004 :1).  

Dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi kita dituntut untuk 

menggunakan kosakata yang sesuai 

dengan situasi saat berbahasa, agar tidak 

menimbulkan kesalahpahaman saat 

berkomunikasi. Berkaitan dengan 

penjabaran tersebut, dapat dicontohkan 

pada kata bisa yang maknanya akan 

disesuaikan dengan apa yang ingin 

disampaikan, disesuaikan pada konteks 

kalimat yang digunakan dan disesuaikan 

dengan situasi saat berbahasa. Ketika 

seseorang mengatakan “saya bisa 

menyelesaikan tugas ini secepatnya” dan 

bisa pada kalimat “sampai sekarang, bisa 

bekas gigitan ular itu belum dikeluarkan 

juga”, bisa1 bermakna mampu sedangkan 

bisa2 bermakna racun. Hal tersebut 

dinamakan dengan hubungan atau relasi 

semantik homonimi. Berdasarkan hal 

tersebut homonimi inilah yang akan 

menjadi sasaran penelitian. Adapun 

homonimi tidak hanya terdapat dalam 

bahasa Indonesia saja, tetapi dalam bahasa 

Sasak juga sering kali ditemukan adanya 

kehomoniman, khususnya kehomoniman 

yang terdapat antarkata.  

Homonimi merupakan salah satu 

fenomena kebahasaan yang sering kali  

muncul di tengah-tengah masyarakat saat 

berkomunikasi, baik disadari ataupun tidak 

disadari. Salah satunya yaitu masyarakat 
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penutur bahasa Sasak di Dusun Pancordao. 

Dalam berinteraksi dengan lawan bicara, 

tanpa disadari masyarakat Dusun 

Pancordao seringkali menggunakan kata-

kata yang berhomonim saat 

berkomunikasi.  

Berdsarkan latar belakang di atas, 

adapun judul penelitian ini adalah 

“Homonimi Bahasa Sasak Dusun 

Pancordao Desa Aik Dareq Kecamatan 

Batukliang Lombok Tengah Sebagai 

Bahan Penunjang Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA”.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

ini bersifat deskriptif karena data yang 

diperoleh tidak dapat  dituangkan dalam 

bentuk bilangan atau angka statistik, 

peneliti memaparkan data-data yang 

berhomonim yang terdapat dalam bahasa 

Sasak Dusun Pancordao dalam bentuk 

tulisan.    

 Populasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan penutur 

bahasa Sasak Dusun Pancordao.  Peneliti 

dapat mengambil sebagian populasi untuk 

dijadikan sampel dan sampel tersebut 

merupakan informan yang akan dimintai 

keterangan atau dijadikan sumber 

pemerolehan data penelitian, melalui 

informan ini peneliti akan meminta 

keterangan mengenai kata-kata 

berhomonim yang akan dijadikan data 

dalam penelitiannya. Samarin (Mahsun : 

2011: 29) mengisyaratkan cukup 

diperlukan satu orang informan yang baik. 

Namun, mungkin terlalu riskan jika hanya 

seorang, karena data yang diperoleh tidak 

dapat dikoreksi silang demi keabsahannya. 

Untuk itu, disarankan agar sampel 

penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian aspek struktur bahasa ini 

minimimal dua orang. 

Adapun kriteria sampel menurut 

Faisal (Sugiyono, 2008: 303) antara lain : 

a) menguasai atau memahami sesuatu 

melalui proses enkulturasi, sehingga 

sesuatu itu bukan sekedar diketahui, 

tetapi juga dihayati, 

b) masih sedang berkecimpung atau 

terlibat pada kegiatan yang tengah di 

teliti 

c) mempunyai waktu yang memadai 

untuk dimintai informasi 

d) tidak cenderung menyampaikan 

informasi hasil “kemasannya” sendiri 

e) pada mulanya tergolong “cukup 

asing” dengan peneliti sehingga 

menggairahkan untuk dijadikan 

semacam guru atau narasumber.  

Adapun kriteria pemilihan 

informan akan mengikuti beberapa 

persyaratan yang dipakai (Mahsun, 2012 

:106) antara lain: 

1) berjenis kelamin pria atau wanita; 

2) berusia antara 25-65 tahun (tidak 

pikun); 

3) orang tua, istri atau suami informan 

lahir dan dibesarkan di desa itu serta 

jarang atau tidak pernah meninggalkan 

desanya; 

4) berpendidikan maksimal tamat 

pendidikan dasar (SD-SLTP); 

5) berstatus sosial menengah (tidak 

rendah atau tidak tinggi) dengan 

harapan tidak terlalu tinggi 

mobilitasnya; 

6) pekerjaannya bertani atau buruh; 

7) memiliki kebanggaan terhadap 

isoleknya; 

8) dapat berbahasa Indonesia; dan 

9) sehat jasmani dan rohani. 

Dalam pengumpulan data, 

digunakan tiga metode penelitian yaitu 

metode simak, metode cakap teknik 

pancing dan metode introspektif. Berikut 

akan dijelaskan ketiga metode yang 

digunakan tersebut. Metode pengumpulan 

data diperlukan dalam rangka 

pengumpulan data kebahasaan untuk 

penelitian, sehingga diperlukan suatu 

metode supaya proses pengumpulan data 

lebih sistematis.  

 

 Metode simak merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menyimak penggunaan bahasa, baik 
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penggunaan bahasa secara lisan maupun 

tertulis (Mahsun, 2011: 92). Metode ini 

memiliki teknik dasar yang berupa teknik 

sadap, yakni dalam upaya memperoleh 

data dilakukan dengan menyadap 

penggunaan bahasa seseorang atau 

beberapa orang yang menjadi informan 

dengan secara lisan. Penyadapan 

penggunaan bahasa secara lisan 

dimungkinkan jika peneliti menempatkan 

posisinya sebagai orang yang menyadap 

pemakaian bahasa seseorang atau beberapa 

orang yang sedang menggunakan bahasa 

atau bercakap-cakap.  

Dalam teknik sadap, terdapat 

teknik lanjutan seperti teknik simak libat 

cakap. Teknik simak libat cakap akan 

digunakan untuk melakukan penyadapan 

dengan cara berpartisipasi sambil 

menyimak. Peneliti dapat langsung terlibat 

dalam dialog atau pembicaraan untuk 

menemukan kata-kata yang berhomonim 

yang  akan dijadikan data dalam penelitian 

ini.  

Digunakan pula teknik lanjutannya 

yang dikenal dengan istilah teknik catat. 

Adapun kegunaan teknik catat yaitu agar 

peneliti dapat langsung mencatat hal-hal 

yang berhubungan dengan kosakata bahasa 

Sasak yang berhomonim dengan langsung 

memperhatikan penggunaannya pada saat 

wawancara. Teknik catat bertujuan untuk 

mengurangi resiko keterlupaan peneliti 

terhadap data yang sudah didapatkan dari 

informan.  

Metode yang digunakan 

selanjutnya yaitu metode cakap teknik 

pancing. Adapun kegunaan metode cakap 

teknik pancing yaitu agar peneliti dapat 

memperoleh data sebanyak mungkin dan 

data yang diperoleh memang merupakan 

data yang diharapkan. Informan dibawa 

pemikirannya agar memberikan informasi 

sesuai dengan pancingan-pancingan yang 

diberikan.Penamaan metode penyediaan 

data dengan metode cakap disebabkan cara 

yang ditempuh dalam pengumpulan data 

itu adalah berupa percakapan antara 

peneliti dengan informan. Teknik dasar 

berupa teknik pancing dari metode cakap 

karena percakapan yang diharapkan 

sebagai pelaksanaan dari metode tersebut 

hanya dimungkinkan muncul jika peneliti 

memberikan stimulasi (pancingan) pada 

informan untuk memunculkan gejala 

kebahasaan yang diharapkan oleh peneliti. 

Pada Penelitian ini informan akan 

diberikan stimulasi (pancingan) untuk 

memunculkan data-data yang berhomonim 

dalam bahasa Sasak Dusun Pancordao. 

Selanjutnya, teknik lanjutan yang 

digunakan adalah teknik cakap semuka. 

Teknik cakap semuka adalah peneliti 

secara langsung bertatap muka dalam 

bercakap-cakap dengan informan, hal 

tersebut bertujuan agar data yang diperoleh 

lebih akurat. 

Metode lain yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian ini adalah 

metode introspektif, mengingat bahwa 

peneliti merupakan bagian dari masyarakat 

penutur bahasa Sasak Dusun Pancordao. 

Metode introspeksi, yaitu metode 

penyediaan (atau pengumpulan) 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 2011: 104). Posisi peneliti 

sebagai penutur asli bahasa yang diteliti 

tentu akan sangat memudahkan dan 

membantu dalam tahap penyediaan serta 

analisis data Penelitian, meskipun hanya 

pada tataran yang dikuasainya dan sebatas 

menyediakan data yang berupa homonimi 

tersebut. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil dari penlitian ini 

yaitu (1) wujud homonimi dalam bahasa 

Sasak  Dusun Pancordao, (2) penggunaan 

homonimi dalam bahasa Sasak Dusun 

Pancordao, dan (3) kaitan homonimi 

bahasa Sasak di Dusun Pancordao sebagai 

bahan penunjang pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. 

1.Wujud Homonimi Bahasa Sasak  

Dusun Pancordao 
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Wujud kata homonimi yang 

digunakan oleh masyarakat tutur bahasa 

Sasak Dusun Pancordao dari dahulu 

sampai sekarang masih sering dijumpai 

dan tetap digunakan dalam berkomunikasi 

sehari-hari. Dari keempat jenis homonimi 

menurut Verhaar yang telah dipaparkan 

pada bab II peggunaan jenis homonimi 

antarkatalah yang paling sering digunakan 

oleh masyarakat Dusun Pancordao saat 

berkomunikasi. Wujud homonimi 

antarkata tersebut ada yang berkategori 

nomina, verba, dan adjektiva. Berikut data 

homonimi yang terdapat di Dusun 

Pancordao. 

 

 

 

 Tabe wujud homonimi antarkata  

No Kata Bentuk 

Fonetis 

Makna I Kate-

gori 

Kata Makna 2 Kate-

gori 

1 Angkat /aηkat/ berangkat  V angkat angkat  V 

2 anjar  /anjar/ Tangga N anjar  sebaya N 

3 badak  /bada?/ hewan 

badak 

N badak  memberitahu V 

4 bakat  /bakat/ keahlian 

sejak lahir 

N bakat  luka N 

5 begaq  /bega?/ lumayan A begaq  sombong A 

6 base  /bəsə/ bahasa  N base  sopan 

santun 

N 

7 bau  /bəu/ dapat 

(mampu) 

V beu  petik V 

8 bocor  /bↄcↄr/ berlubang V bocor  luka di 

kepala 

N 

9 boros  /bↄrↄs/ boros A boros  bocor N 

10 Bor /bↄr/ embun N bor perkakas 

pertukangan 

N 

11 Buak /buək/ kancing 

baju 

N buak Buah 

pinang 

N 

12 buku  /buku/ buku N buku  ruas N 

13 Bunge /buηə/ kapas N bunge bunga/imbal

an jasa 

untuk 

penggunaan 

uang atau 

modal 

N 
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14 celak  /cəlak/ cela N celak  celak(pengh

ias mata) 

N 

15 celup  /cəlup/ pewarna N celup  Mencelupka

n 

V 

16 Cobak /cobak/ cicip V cobak coba V 

17 dendek  /dendek/ pendek A dendek  Jangan/lara

ngan 

ADV 

18 empok  /əmpok/ burung 

hantu 

N empok  pukul V 

19 guar  /guar/ luas A guar  Suara yang 

besar 

 

20 jarang  /jaraη/ kadang A jarang  transparan/ti

pis 

A 

21 jage  /jəgə/ jaga, 

menjaga 

V jage  awas/ kata-

kata untuk 

menakuti 

V 

22 jelo  /jəlo/ hari N jelo  matahari N 

23 kabur  /kabur/ pudar A kabur  Kabur,mela

rikan diri 

V 

24 kojor  /kↄjↄr/ keras A kojor  kata untuk 

mengumpat 

A 

25 Kokok /koko?/ sungai N kokok buang air 

besar 

V 

26 kosong  /kↄ sↄη/ jantung 

pisang 

N kosong  kosong A 

27 mangan  /maηan/ makan V mangan  pisau yang 

sangat 

tajam 

N 

28 Mataq /mata?/ mentah A mataq memanen V 

29 mahel  /məhəl/ mahal A mahel  sukar/sulit A 

30 nyaur  /nyəur/ makan 

sahur 

V nyeur  membayar 

hutang 

V 

31 osok  /ↄsↄk/ rakus A osok  hapus V 

32 Paling /paliη/ curi V paling paling A 

33 pade  /pǝ d / sama A pade  Panggilan 

kepada 

teman lebih 

dari satu 

orang 

A 

34 peak  /pɛak/ cerewet A peak  lembek A 

35 poto  /poto/ poto N poto  ujung N 
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36 puset  /pUsət/ pusar N puset  pusat N 

37 robok  /r ↄb ↄk/ rambut 

yang 

dipenuhi 

kutu 

N robok  reyot A 

38 sang  /saη/ mungkin ADV sang  merica N 

39 Salon /sa lↄn/ spiker N salon salon 

kecantikan 

N 

40 semanget  /sema ηət/ semangat A semanget  ubun-ubun N 

41 sepet  /səpət/ judes A sepet  masam A 

42 serut  /sərut/ seruput 

(minuman) 

V serut  Serut (alat 
pertukangan) 

N 

43 tahen  /təhən/ betah A tahen  menahan V 

44 teken  /tɛkɛn/ gelang N teken  tanda 

tangan 

N 

45 terang  /təraη/ mungkin ADV terang  cuaca cerah V 

46 timbang  /timbaη/ timbang A timbang  daripada Prono

mina 

47 tolang  /tↄlaη/ tulang N tolang  biji N 

 

Setelah disajikan dalam bentuk tabel, 

berikut akan dijabarkan beberapa kata 

yang berhomonim dalam tiga kategori kata 

yaitu ada yang berkategori nomina, verba 

dan ajektiva dalam bahasa Sasak Dusun 

Pancordao: 

a. Homonimi Kategori Nomina 

Berikut beberapa contoh 

homonimi bahasa Sasak Dusun 

Pancordao yang berkategori nomina 

sebagai berikut. 

1.  Kata anjar /anjar/ „tangga‟ 

berhomonim dengan kata /anjar/ 

„sebaya‟ 

Kata anjar „tangga‟ 

berhominim dengan anjar 

„sebaya‟. Kedua kata tersebut 

memiliki bentuk dan pelafalan 

yang sama tetapi makna yang 

berbeda. Kata anjar „tangga‟ 

dikategorikan berjenis nomina, 

karena anjar „tangga‟ merupakan 

kata yang menyatakan benda dan 

mempunyai potensi untuk 

berdampingan dengan kata bukan. 

Begitupula dengan anjar „sebaya‟, 

Dikatakan kata berjenis nomina, 

karena anjar „sebaya‟ menyatakan 

status seseorang (orang adalah 

benda).  

2. Kata bueq /buǝ?/ „kancing baju‟ 

berhomonim dengan kata /buǝ?/ „ 

buah pinang‟ 

Kata bueq „kancing baju‟ 

berhomonim dengan kata bueq „ 

buah pinang‟  kedua kata tersebut 

memiliki bentuk dan pelafalan 

yang sama tetapi makna yang 

berbeda. Kata bueq berkategori 



9 
 

nomina. Dikatakan kata 

berkategori  nomina, karena bueq 

„kancing baju‟ dan  bueq „ buah 

pinang‟  merupakan kata yang 

menyatakan benda dan 

mempunyai potensi untuk 

berdampingan dengan kata bukan.  

b. Homonimi Kategori Verba 

Berikut beberapa contoh 

homonimi bahasa Sasak Dusun 

Pancordao yang  berkategori verba 

sebagai berikut. 

 

1. Kata angkat /aŋkat/ „berangkat‟ 

berhomonim dengan kata /aŋkat/ 

„angkat, mengangkat‟ 

Kata angkat „berangkat‟ dan 

/aŋkat/ „angkat, mengangkat‟ di 

atas merupakan kata yang 

berhomonim . Kata angkat 

berkategori verba. Dikatakan 

berkategori verba, karena angkat 

tersebut menjelaskan suatu 

tindakan atau perbuatan dan dapat 

didampingi dengan tidak ( 

Kridalakasana, 2008 : 51). 

2. Kata nyeur / ῆəur / „makan sahur‟ 

berhomonim dengan kata nyeur / 

ῆəur / „membayar hutang‟  

kata  nyeur  „makan sahur‟ 

nyeur  „membayar hutang‟  di atas 

berhomonim karena memiliki 

makna yang berbeda meskipun 

bentuknya sama. nyeur 

merupakan kata yang termasuk 

berkategori verba. Dikatakan 

verba, karena kata nyeur 

merupakan kata yang menyatakan 

suatu perbuatan serta dapat diikuti 

dengan  tidak. 

 

 

c. Homonimi Kategori Ajektiva 

Berikut beberapa contoh 

homonimi bahasa Sasak Dusun 

Pancordao yang  berkategori 

ajektiva sebagai berikut. 

1. Kata sepet / səpət/ „judes‟ 

berhomonim dengan kata sepet / 

səpət/ „masam‟ 

Kata sepet „judes‟ 

berhomonim dengan kata sepet 

„masam‟ yang memiliki makna 

yang berbeda. Sepet merupakan 

salah satu bentuk kata yang 

berkategori ajektiva. Kata 

dengan jenis ajektiva ini 

merupakan kata yang 

menerangkan sifat atau keadaan 

orang. Homonimi seperti sepet 

tersebut merupakan ajektiva, 

karena menerangkan keadaan 

seseorang. Selain itu, ajektiva 

juga dapat berdampingan 

dengan kata lebih, sangat, dan 

agak (Kridalaksana, 2008 : 59). 

2. Kata peak /pɛak/ „cerewet‟ 

berhomonim dengan kata peak 

/pɛak/ „lembek‟ 

Kata peak  „cerewet‟ 

seperti yang terlihat di atas 

berhomonim dangan peak 

„lembek‟. Kata peak berkategori 

ajektiva. Dikatakan ajektiva, 

karena kata tersebut menyatakan 

sifat dan keadaan, yaitu sifat yang 

cerewet dan keadaan yang lembek 

. Kata peak juga dapat diikuti 

dengan kata lebih, sangat, dan 

agak.  

Berdasarkan dari 

pemaparan di atas, maka dapat 

dibuktikan bahwa homonimi yang 

terdapat dalam bahasa Sasak Dusun 

Pancordao dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga bentuk kategori kata, 

yaitu ada yang  berkategori 

nomina, verba, dan ajektiva. 

2.Penggunaan Homonimi dalam Bahasa 

Sasak Dusun Pancordao 

Pada pembahasan ini akan 

dipaparkan penggunaan homonimi pada 

konteks kalimat sekaligus memaparkan 
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relasi makna setiap kata yang 

berhomonim, berikut pembahasannya 

1. a)  Kata angkat / aŋkat/ „berangkat‟ 

      contoh:  

1). Angkat sekolah nteh!  

     [Aŋkat səkↄlah ntɛh] 

„Berangkat sekolah ayo‟! 

2). Jam pire te angkat aning balen 

mak keke? 

     [Jam pirǝ tǝ aŋkat aniη balɛn 

ma? kǝkǝ] 

    „Jam berapa kita beragkat 

kerumah paman?‟ 

3). Wah kan badak ku ide, dendek 

telat lalok angkat  

     [Wah kan bada? ku idǝ dende? 

tǝlat lalo? aŋkat ] 

            „Sudah saya beritahu kamu, 

jangan sampai  terlambat 

berangkat‟ 

b) Kata  angkat / aηkat/ „angkat‟ 

 Contoh:  

1) Angkat imanbi lemun bi mele 

beketoan!  

   [Aηkat imanbi lǝmun bi mele 

bǝkǝtↄan] 

     „Angkat tanganmu jika ingin 

bertanya!‟ 

2) Dendek be mele angkat telpon 

lekan onyot kemelekanbi! 

   [Dende? be mele aηkat  telpↄn 

lekan ↄῆↄt kǝmɛlɛanbi] 

       „Jangan pernah angkat telpon 

dari mantan pacarmu!‟ 

Kata angkat yang bermakna 

„berangkat‟ dan angkat  yang bermakna 

„angkat, mengangkat‟ memiliki bentuk dan 

lafal yang sama tetapi memiliki makna 

yang berbeda. Pada kata angkat yang 

bermakna „berangkat‟ merupakan kata 

kerja yang mengacu pada perbuatan 

seseorang yang hendak berjalan atau 

menuju suatu tempat (bepergian), 

sedangkan pada kata angkat yang 

bermakna „angkat‟ merupakan kata kerja 

yang  mengacu pada perbuatan  seseorang 

saat hendak megacungkan tangan atau 

meninggikan sesuatu. Karena perbedaan 

makna yang tidak berhubungan maka 

bentuk-bentuk tersebut tidak dapat saling 

menggantikan dalam konteks kalimat yang 

sama.  

Pada kata angkat  yang bermakna 

„berangkat‟ dapat menduduki di awal, di 

tengah, maupun di akhir kalimat seperti 

yang terdapat pada kalimat (1), (2), dan 

(3), sedangkan pada kata angkat  yang 

bermakna „angkat, mengangkat‟ hanya 

dapat menduduki posisi di awal dan di 

tengah kalimat saja, apabila kata angkat 

yang bermakna „angkat, mengangkat‟ 

diposisikan di tengah kalimat akan 

menghasilkan kalimat yang tidak 

berterima.  

2. a). Kata anjar /anjar/ „tangga‟ 

    Contoh : 

1).  Anjar keduk lamun bi mele becat 

tutuk! 

      [Anjar kǝdu? lamun bi mele 

bǝcat tutu?] 

      „Gunakan tangga kalau kamu 

mau cepat selesai‟! 

2). Beitang ineq anjar leq balen 

pepuq!  

      [Bǝitaŋ inǝ? Anjar le? balɛn 

pǝpu?] 

     „Ambilkan ibu tangga di rumah 

nenek‟! 

3). Beli angkun anjar !  

     [Bǝli aŋkun anjar] 

         „ Makanya kamu harus beli 

tangga! 

b). Kata anjar /anjar/ „sebaya‟ 

1). Anjar ku inanbi, ampok bi 

sekelas. 

     [Anjar ku inanbi, ampo? bi 

sǝkǝlas] 

       „Saya sebaya dengan ibumu, 

itulah sebabnya kamu satu 

kelas‟. 

 2). Lok Sadli anjar lok Ramli. 

      [Lo? Sadli anjar lo? Ramli] 

      „Sadli sebaya dengan Ramli‟ 
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Kata anjar pada (2a) dan (2b) 

merupakan kata yang berhomonim karena 

kata tersebut memiliki bentuk dan 

pelafalan yang sama tetapi memiliki 

makna yang berbeda. Perbedaan makna 

yang dimaksud dari kedua kata yang 

berhomonim tersebut tidak berhubungan. 

Hal ini menyebabkan kedua bentuk yang 

berhomonim tersebut berbeda pula 

pemakaiannya dalam kalimat atau dengan 

kata lain bahwa bentuk-bentuk tersebut 

tidak dapat saling menggantikan dalam 

konteks kalimat yang sama karena makna 

yang ditimbulkan oleh kedua bentuk anjar  

tersebut berbeda.  

Pembahasan di atas menunjukkan 

bahwa anjar1 dan anjar2 berhomonim. 

Pada kata anjar yang bermakna „tangga‟ 

dapat menduduki posisi di awal, di tengah, 

dan di akhir kalimat seperti pada kalimat 

(1), (2), dan (3) di atas, sedangkan pada 

kata anjar  yang bermakna „sebaya‟ hanya 

dapat menduduki posisi di awal dan di 

tengah kalimat saja, tidak dapat 

diposisikan di akhir kalimat seperti pada 

kalimat (1) dan (2), apabila kata anjar 

yang bermakna „sebaya'  menduduki posisi 

di akhir kalimat akan menghasilkan 

kalimat yang tidak berterima. 

 

D. SIMPULDAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah diuraikan pada bab IV, 

dapat disimpulkan beberapa hal, 

sebagai berikut: 

1. Dalam bahasa Sasak Dusun 

Pancordao terdapat kata-kata 

berhomonim. Adapun kata-kata 

yang berhomonim tersebut ada 

yang berkategori nomina, verba, 

dan ajektiva. 

2. Kata yang berhomonim akan lebih 

mudah dilihat perbedaannya 

apabila disajikan dalam konteks 

kalimat. Kata-kata yang 

berhomonim tersebut tidak 

semuanya dapat menduduki posisi  

di awal, di tengah dan di akhir 

kalimat untuk menghasilkan suatu 

kalimat yang berterima.   

3. Kajian mengenai homonimi dapat 

dijadikan sebagai bahan penunjang 

pembelajaran bahasa di sekolah 

khususnya mata pelajaran bahasa 

Indonesia di SMA kelas X semeter 

1 dengan kurikulum 2013 yang 

berkaitan dengan Kompetensi 

Dasar (KD) 3.2 “Menganalisis teks 

laporan hasil observasi baik melalui 

lisan maupun tulisan”. 

2.Saran  

Berdasarkan hasil dan analisis 

data di atas, ada beberapa hal yang 

perlu menjadi saran untuk keberlajnutan 

penelitian dan ilmu pengetahuan 

selanjutnya, sebagai berikut. 

1. Penelitian terhadap bahasa daerah 

merupakan salah satu usaha 

pelestarian dan pengembangan 

bahasa daerah sehingga perlu terus 

dilakukan, baik terhadap ilmu 

semantik, sintaksis, pragmatik 

maupun ilmu bahasa lainnya. 

2. Dalam berkomunikasi sehari-sehari 

penggunaan homonimi ini sering 

digunakan. Oleh karena itu, dengan 

adanya penelitian ini dimungkinkan 

adanya pemahaman bagi pembaca 

bahwa kata-kata yang berhomonim 

tersebut terdapat dalam bahasa Sasak 

juga. 
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