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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Klitika Dalam Bahasa Sumbawa Di Desa Jorok 

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa” yaitu bentuk, pola, dan fungsi klitika di 

dalam bahasa Sumbawa di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten Sumbawa 

setelah melekat pada kategori tertentu. Tujuan penelitian ini, yaitu 

mendeskripsikan bentuk klitika bahasa Sumbawa yang terdapat di desa Jorok 

kecamatan Utan kabupaten Sumbawa setelah melekat pada kategori tertentu, 

mendeskripsikan pola klitika bahasa Sumbawa, dan mendeskripsikan fungsi 

klitika bahasa Sumbawa yang terdapat di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumentasi 

akademis dan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan materi terkait 

fenomena kebahasaan yang berlatarbelakang  sosial. Populasinya adalah semua 

pemakai bahasa Sumbawa di desa Jorok, kecamatan Utan, kabupaten Sumbawa. 

Sampelnya (sumber data) adalah  dua belas orang yang berasal dari tiga dusun. 

Metode dan teknik pengumpulan datanya, yaitu (1) metode simak dengan 

menggunakan teknik sadap dan teknik simak libat cakap (SLC); (2) metode cakap 

dengan menggunakan metode pancing, teknik cakap semuka, teknik rekam, dan 

teknik catat. Metode dan teknik analisis data yang digunakan, yaitu (1) metode 

agih dan (2) metode distribusional. Metode distribusional dilengkapi dengan 

teknik-teknik, yaitu (a) teknik urai atau pilah unsur langsung; (b)teknik 

penggantian atau subtitusi; (c) teknik perluasan atau ekspansi; (d) dan teknik 

penyisispan atau intrupsi. Metode dan teknik penyajian hasil analisis data yang 

digunakan adalah metode formal dan metode informal. 

 

Kata Kunci : Klitika (Proklitik Enklitik), Distribusi Klitika, dan Fungsi 

Gramatikal.  
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ABSTRACT 

This study titled "Kinship Greetings Usage Pattern Language Sasak Pesanggrahan 

village East Lombok ." Formulation of the problem as follows. (1) how the form 

of the use of kinship greeting in the language of East Lombok Sasak village Bed 

& Breakfast? (2) how the usage pattern greeting kinship Sasak village 

pesanggrahan East Lombok? The purpose of this study is (a) to describe the form 

of the use of kinship greeting Sasak village Pesanggrahan East Lombok and (b) to 

present usage patterns greeting kinship Sasak village pesanggrahan East Lombok. 

This research is descriptive qualitative. The method used in this research is the 

method refer to, to obtain data directly from informant. Ably method, used by 

researchers contribute and participate in collecting the data, while the method of 

introspection is used to help see the method and the method of chatting with 

linguistic intuition of the researchers themselves. Based on the results of research 

and discussion can be concluded that the shapes and patterns of use of kinship 

greeting Sasak village pesanggrahan East Lombok is a cultured language since 

birth with their differences in age, status, or place or situation where the speech 

took place. 

Keyword : greeting kinship, descriptive, qualitative. 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat 

sehari-hari di dalam berinteraksi, bahasa juga merupakan sarana atau alat untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan. Selain itu, bahasa merupakan media 

penyampaian maksud. Hal tersebut disebabkan oleh bahasa memberi 

kemungkinan yang sangat luas bila dibandingkan dengan cara-cara lain, misalnya 

gerak-gerik, isyarat-isyarat dengan bendera, dan sebagainya. Oleh karena itu, 

bahasa merupakan alat komunikasi berupa sistem tanda atau sistem lambang yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia berupa bunyi yang diujarkan dan mengandung 

makna.Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan kebutuhan primer 

bagi semua masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi antar individu. 

Salah satunya, iyalah masyarakat Sumbawa yang terdapat di Desa Jorok 

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.  

Masyarakat Sumbawa yang tinggal di Desa Jorok Kecamatan Utan ini 

sangat beragam. Sebagian dari penduduk asli yang tinggal di Desa Jorok 

kecamatan Utan ini merupakan pendatang dari suku Sasak dan Bali. Berdasarkan 

hal tersebut, secara otomatis bahasa atau dialek yang terdapat di Desa Jorok ini 

sangat beragam, dikarenakan antara bahasa Sasak, Bali dan Sumbawa saling 

mempengaruhi.  

Bahasa Sumbawa adalah bahasa yang cukup unik, mulai dari  dialek dan 

bentuk katanya. Bahasa Sumbawa juga memiliki sistem morfologi yang sama 

dengan bahasa-bahasa daerah lainnya. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik 

meneliti bahasa tersebut. Adapun alasan kuat peneliti ingin meneliti bahasa 

Sumbawa yang terdapat di Desa Jorok ini dikarenakan penggunaan bahasa di 
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daerah ini kebanyakan menggunakan istilah klitikadalam pengunaan kata ganti 

orang. Contohnya, mepangmu ‘kamu dimana’, baleku‘rumahku’, dll. 

 Bahasa Sumbawa yang terdapat di desa Jorok kecamatan Utan ini hampir 

berkerabat dengan Sasak (bahasa yang digunakan di bagian Barat pulau 

Sumbawa, sebelah Timur pulau Lombok) dan Bali, dan subgrup dengan bahasa-

bahasa tersebut sebagai bagian dari Melayu-Polinesia Barat, cabang Austronesia 

(Adelaar, 2002). Ia memiliki jangkauan yang luas mengenai variasi dialek lokal di 

dalam leksikon dan sintaksis. 

Di dalam penelitian ini ingin dideskripsikan bentuk klitika yang ada di 

desa Jorok kecamatan Utan kabupaten Sumbawa. Klitika adalah imbuhan yang di 

dalam ucapan tidak mempunyai tekanan sendiri dan tidak merupakan kata karena 

tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, klitika merupakan bentuk yang selalu terikat pada 

bentuk (kata) lain. Secara sederhana, Ramlan menjelaskan klitika ialah satuan-

satuan yang secara gramatikal tidak mempunyai kebebasan, tetapi memiliki arti 

leksikal (2001 : 31). Bahasa Sumbawa yang berkembang di kecamatan Utan ini 

sangat beragam, baik dialek (cara pengucapan) maupun kosa katanya. Bahasa 

Sumbawa juga memiliki sistem morfologi seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. 

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang  klitika (bentuk, pola, dan fungsi) 

yang ada di desa Jorok, kecamatan Utan, kabupaten Sumbawa Besar.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data yang dihasilkan 

berupa kata-kata atau kalimat yang termasuk kategori klitika yang diucapkan oleh 

penutur bahasa Sumbawa yang terdapat di desa Jorok, kecamatan Utan, kabupaten 

Sumbawa. Di dalam melaksanakan penelitian ini pendekan yang digunkan adalah 
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pendekatan deskriptif. data dan sumber data, populasi dan sempel penelitian, 

lokasi penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik 

analisis data,  metode dan teknik penyajian hasil analisis data. 

 

C. PEMBAHASAN 

a. Bentuk Klitika Bahasa Sumbawa di Desa Jorok Kecamatan Utan 

Kabupaten Sumbawa 

 

Bentuk klitika BS di Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ini 

dibagi menjadi 2 (dua) jenis klitika, yaitu proklitik dan enklitik. Di dalam 

penelitian ini telah ditemukan 3 (tiga) bentuk proklitik, yaitu /ku-/,/mu-/, dan /tu-/ 

yang berdistribusi verba dan adjektiva. Contohnya  proklitik /ku-/ yang sepadan 

dengan kata „aku/saya‟ melekat di awal kategori verba lalo yang artinya„pergi‟ 

menjadi kulalo atau ‘saya pergi’, begitu pula dengan proklitik /mu-/ yang sepadan 

dengan kata „kamu/anda‟ melekat di awal kategori verba belangan yang artinya 

‘berjalan’menjadi mubelangan atau „kamu berjalan’, dan proklitik /tu-/ yang 

sepadan dengan kata „kita‟ melakat di awal kategori verba apan yang artinya 

‘kejar’ menjadi tuapan atau ‘kita kejar’. Selain melakat pada kategori verba 

proklitik BS di desa Jorok Kecamatan Utan ini juga melakat pada kategori 

adjektiva. Contohnya, proklitik /ku-/ sepadan dengan kata „aku/saya‟ melekat di 

awal kategori adjektiva sakit menjadi kusakit atau saya sakit. 

Adapun bentuk  enklitiknya di dalam bahasa Sumbawa yang terdapat di 

Desa Jorok Kecamatan Utan ini ada 4 (empat) yakni /-ku/, /-mu/, /-nya/, dan /-tu/ 

yang melekat di belakang kategori verba, nomina, dan adjektiva. Salah satu 

contohnya, yaitu enkltik  /-ku/ yang sepadan dengan kata „aku/saya‟ melakat di 
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belakang kategori verba apan  yang artinya ‘kejar’menjadi ‘apanku’ atau ‘saya 

dikejar’. Untuk lebih jelasnya, distribusi proklitik di jelaskan sebagai brikut. 

Tabel 1.Proklitik /ku-/ ‘aku’ Berdistribusi dengan Verba. 

Klitik Verba Verba + Proklitik 

/ku-/ lalo /lalo/ kulalo //kulalo//„saya pergi‟ 

/ku-/ eteq /ete?/ kueteq //kuwete?//„saya ambil‟ 

/ku-/ belangan /bǝlaŋan/ kubelangan //kubǝlaŋan?//„saya pulang‟ 

Tabel 2.Proklitik /mu-/ ‘Kamu/Anda’ Berdistribusi dengan Verba. 

 

Klitik Verba Verba + Proklitik 

/mu-/ tetak /tǝtak/ mutetak //mutǝtak//  ‘kamu potong‟ 

/mu-/ apan /apan/ muapan //muwapan// ‘kamu kejar’ 

/mu-/ mangan /maŋan/ mumangan //mumaŋan// „kamu makan‟ 

Tabel 3.Proklitik /tu-/ ‘Kita’ Berdistribusi dengan Verba. 

Klitik Verba Verba + Proklitik 

/tu-/ Taliq /talI?/ tutaliq //tutalI?//„kita ikat‟ 

/tu-/ Maniq /manI?/ tumaniq //tumanI?// ‘kita mandi‟ 

/tu-/ Kenang /kEnaŋ/ tukenang //tukEnaŋ// ‘kita pakai‟ 
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Tabel 4.Proklitik /ku-/ ‘aku’ Berdistribusi dengan Adjektiva. 

Klitik Verba Verba + Proklitik 

/ku-/ sibok /sibok/ kusibuk //kusibok//„saya sibuk‟ 

/ku-/ sakit /sakIt/ kusakit //kusakIt// ‘saya sakit‟ 

/ku-/ kesimin /kǝsimIn/ kukesimin //kukǝsimIn//„saya pusing‟ 

Tabel 5. Proklitik /mu-/ ‘Kamu’ Berdistribusi dengan Adjektiva. 

Klitik Verba Verba + Proklitik 

/mu-/ lenge /lǝŋE/ mulengE //mulǝŋE// „kamu jelek‟ 

/mu-/ tengan /tǝŋan/ mutengan  //mutǝŋan// „kamu berani‟ 

/mu-/ geraq /gǝra?/ mugeraq //mugǝra?// ‘kamu tampan‟ 

Tabel 6. Proklitik /tu-/ ‘Kami’ Berdistribusi dengan Adjektiva. 

Klitik Verba Verba + Proklitik 

/tu-/ gedo /gǝdo/ tugedo //tugǝdo//„kita bodoh‟ 

/tu-/ taket /taket/ tutaket //tutaket// „kita takut‟ 

Tabel 7.Enklitik /-ku/ ‘aku’ Berdistribusi dengan Verba 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Sit /sIt/ /-ku/ sitku //sItku//„saya digigit‟ 

Oweq /owe?/ /-ku/ oweqku //oweku//„saya dipukul‟ 

Apan /apan/ /-ku/ apanku //apanku//„saya dikejar‟ 
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Tabel 8.Enklitik /-mu/ ‘kamu’ Berdistribusi dengan Verba 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Sit /sIt/ /-mu/ sitmu //sItmu//„kamu digigit‟ 

Oweq /owe?/ /-mu/ oweqmu //owemu//„kamu dipukul‟ 

Apan /apan/ /-mu/ apanmu //apanmu//„kamu dikejar‟ 

Tabel 9.Enklitik /-nya/ ‘dia’ Berdistribusi dengan Verba 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Sit /sIt/ /-nya/ sitnya//sItña//„saya digigit‟ 

Oweq /owe?/ /-nya/ oweqnya //owe?ña//„saya dipukul‟ 

Apan /apan/ /-nya/ apannya//apanña//„saya dikejar‟ 

Tabel 10.Enklitik /-tu/ ‘kita’ Berdistribusi dengan Verba 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Sit /sIt/ /-tu/ sittu //sIttu//„kita digigit‟ 

Oweq /owe?/ /-tu/ oweqtu //owe?tu//„kita dipukul‟ 

Apan /apan/ /-tu/ apantu //apantu//„kita dikejar‟ 

 

 

Tabel 11.Enklitik /-ku/ ‘aku’ Berdistribusi dengan Nomina 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Dengan /dǝŋan/ /-ku/ denganku //dǝŋanku// „teman saya‟ 

Lamong /lamϽŋ/ /-ku/ lamongku //lamϽŋku// „baju saya‟ 

Sendal /sǝndal/ /-ku/ sendalku //sǝndalku// „sadal saya‟ 
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Tabel 12. Enklitik /-mu/ ‘Kamu’ Berdistribusi dengan Nomina 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Bale /bale/ /-mu/ Balemu //balemu//„rumahmu‟ 

Lamong /lamoŋ/ /-mu/ lamongmu //lamoŋmu//„bajumu‟ 

Pancing /pañcIŋ/ /-mu/ pancingmu //pañcIŋmu// „pancingmu‟ 

Tabel 13.Enklitik /-nya/ ‘dia’ Berdistribusi dengan Nomina 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Bale /bale/ /-nya/ balenya //baleña// „rumahnya‟ 

Lamong /lamoŋ/ /-nya/ lamongnya //lamoŋña// „ayam dia‟ 

Tipar /tipar/ /-nya/ tiparnya //tiparña//„tikar dia‟ 

Tabel 14.Enklitik /-tu/ ‘Kita’ Berdistribusi dengan Nomina 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Lemari /lǝmari/ /-tu/ lemaritu  //lǝmaritu// „desaku‟ 

Dengan /dǝŋan/ /-tu/ dengantu //dǝŋantu//„teman kita‟ 

Jangan /jaŋan/ /-tu/ jangantu //jaŋantu// „lauk kita‟ 

Tabel 15.Enklitik /-ku/ ‘Aku’ Berdistribusi dengan Adjektiva 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Perasa /pǝrasa/ /-ku/ perasaku  //pǝrasaku//„perasaanku‟ 

Sate /sate/ /-ku/ sateku  //sateku//„saya suka‟ 

Ngate /ŋate/ /-ku/ ngateku //ŋateku//„saya kira‟ 
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Tabel 16.Enklitik /-mu/ ‘Kamu’ Berdistribusi dengan Adjektiva 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Prasa /pǝrasa/ /-mu/ perasamu //pǝrasamu//„perasaan kamu‟ 

Lenge /lǝŋE/ /-mu/ lengemu //lǝŋEmu//„kamu jelek‟ 

Gera /gǝra/ /-mu/ geramu //gǝramu// „kamu cantik‟ 

Tabel 17.Enklitik /-nya/ ‘dia’ Berdistribusi dengan Adjektiva 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Gera /gǝra/ /-nya/ geranya //gǝraña// ‟dia cantik‟ 

Balong /balϽŋ /-nya/ balongnya //balϽŋña// „dia baik‟ 

Jago /jago/ /-nya/ jagonya //jagoña// „dia jago‟ 

Tabel 18.Enklitik /-tu/ ‘Kita/Kami’ Berdistribusi dengan Adjektiva 

Verba Klitik Verba + Enklitik 

Perasa /pǝrasa/ /-tu/ perasatu //pǝrasatu// „perasaan kita‟ 

Nasib /nasIb/ /-tu/ nasebtu //nasIbtu// „nasib kita‟ 

Lengate /lǝŋate/ /-tu/ lengatetu lǝŋatetu// „kata hati kita‟ 

 

Berdasarkan contoh-contoh kalimat di atas, dapat diketahui bentuk klitik 

di dalam BS yang terdapat di Desa Jorok Kecamatan Utan ini dapat melekat di 

awal kategori verba dan adjektiva sebagai proklitik.  Adapun bentuk enklitiknya 

dapat  melekat di belakang verba, nomina dan adjektiva.  
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b. Distribusi Klitika Bahasa Sumbawa di Desa Jorok Kecamatan Utan 

Kabupaten Sumbawa 

Distribusi klitika bahasa Sumbawa di Desa Jorok Kecamatan Utan ini 

memiliki distribusi yang sama dengan klitika di dalam bahasa Indonesia yang 

terdiri atas proklitik (berada di depan) dan enklitik (berada di belakang). Begitu 

pula distribusi klitika bahasa Sumbawa di Desa Jorok Kecamatan Utan ini terdiri 

atas proklitik dan enklitik. Adapun distribusi yang dimaksud, yaitu sebagai 

berikut. 

(1) /ku-/ + lalo = kulalo //kulalo// „saya pergi‟ 
 

/mu-/ + lalo = mulalo //mulalo// „kamu pergi‟ 

 

/tu-/ + lalo = tulalo //tulalo// „kita pergi‟ 

 

 

(2) Tas + /-ku/ = tasku //tasku// „tas saya‟ 

 

Tas + /-mu/ = tasmu //tasmu// „tas kamu‟ 

 

Tas + /-nya/ = tasnya //tasña// „tas dia‟ 

 

Tas + /-tu/ = tastu //tastu// „tas kita‟ 

 

c. Fungsi Gramatikal Klitika Bahasa Sumbawa di Desa Jorok Kecamatan 

Utan Kabupaten Sumbawa 

 

Fungsi klitika bahasa Sumbawa yang terdapat di desa Jorok kecamatan 

Utan kabupaten Sumbawa, yaitu (1) melakat sebagai kata ganti orang (KGO) 

pertama tunggal dan jamak, KGO kedua tunggal, KGO ketiga tunggal. (2) 

melekat sebagai penanda posesif, dan(3) melekat sebagai subjek dan objek. 
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1. Fungsi Klitika sebagai KGO Pertama (Tunggal dan Jamak), KGO 

(Kedua) dan KGO (Ketiga)  

 Proklitik Bahasa Sumbawa di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa ini berfungsi sebagai KGO pertama tunggal yang ditandai dengan 

klitika /ku-/ „saya‟. Berdasarkan data nomor (1), yaitu pada kata eteq [ete?] yang 

berarti „ambil‟ setelah dilekati oleh proklitik /ku-/akan menjadi kueteq 

//kuweteq//yang berarti „saya ambil‟. 

 Proklitik bahasa Sumbawa di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa ini berfungsi sebagai KGO kedua tunggal yang ditandai dengan klitika 

/mu-/ „kamu‟ Berdasarkan data nomor (6) pada kata tetak  [tetak] yang berarti 

„potong‟ setelah dilekati oleh proklitik /mu-/akan menjadi mutetak //mutǝtak// 

yang berarti „kamu potong‟. 

 Proklitik bahasa Sumbawa di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa ini berfungsi sebagai KGO pertama jamak yang ditandai dengan klitika 

/tu-/„kita‟. Berdasarkan data nomor (11) pada kata taliq  [talI?] yang berarti „ikat‟ 

setelah dilekati oleh proklitik /tu-/ akan menjadi tutali //tutalI?//yang berarti „kita 

ikat‟.  

 Enklitik bahasa Sumbawa di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa ini berfungsi sebagai KGO pertama tunggal yang ditandai dengan 

klitika  /-ku/ „aku‟. Berdasarkan data nomor (32) pada kata lamong  [lamoŋ] yang 

berarti „baju‟ setelah dilekati oleh enklitik /-ku/- akan menjadi lamongku 

//lamoŋku//yang berarti „baju saya‟. 
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 Enklitik bahasa Sumbawa di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa ini berfungsi sebagai KGO kedua tunggal yang ditandai dengan klitika 

/-mu/ „kamu‟. Berdasarkan data nomor (37) pada kata bale  [bale] yang berarti 

„rumah‟ setelah dilekati oleh enklitik /-mu/ menjadi balemu //balemu//  yang 

berarti „rumah kamu‟. 

 Enklitik bahasa Sumbawa di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa ini berfungsi sebagai KGO ketiga tunggal yang ditandai dengan klitika 

/-nya/ „dia‟. Berdasarkan data nomor (41) pada kata bale  [bale] yang berarti 

„rumah‟ setelah dilekati oleh enklitik /-nya/ menjadi balenya //baleña// yang 

berarti „rumah dia‟.  

 Enklitik bahasa Sumbawa di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa ini berfungsi sebagai KGO kedua  jamak yang ditandai oleh klitika /-tu/ 

„kita‟ Berdasarkan data nomor (46) pada kata desa  [desa] yang berarti „desa‟ 

setelah dilekati oleh enklitik /-tu/akan menjadi desatu //desatu// yang berarti „desa 

kita‟. 

2. Fungsi Klitika BS di Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa 

Melakat sebagai Subjek, Objek, dan Posesif 

  Fungsi gramatikal klitika BS di desa Jorok kecamatan Utan ini 

menduduki  satu fungsi di dalam sebuah kalimat. Fungsi klitika di dalam sebuah 

kalimat bergantung kepada kategori yang dilekatinya. Klitika yang menduduki 

fungsi tertentu dapat diketahui dari posisi yang ditempatinya di dalam sebuah 

kalimat, misalnya klitika akan menjadi subjek bila posisinya melekat sebelum 

predikat. Klitika akan menjadi objek bila posisinya melekat langsung sesudah 



15 
 

predikat.  klitika akan menjadi keterangan posesif bila posisinya melekat sesudah 

kata benda (nomina) yang dimiliki.  

  Klitika yang berfungsi sebagai subjek di dalam BS di desa Jorok 

kecamatan Utan kabupaten Sumbawa, yaitu bentuk klitika yang melekat sebelum 

predikat. Bentuk dasar pelekatannya ini berlaku sebagai proklitik, yakni unsur 

klitika yang melekat pada semua jenis verba, baik verba transitif  yang terdiri atas 

verba ekatransitif dan verba dwitransitif, verba semitrasitif maupun verba 

intransitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan objek. Verba transitif 

yang ekatransitifnya adalah verba yang membutuhkan dua objek. Verba 

semitransitif adalah verba yang bisa menghadirkan objek dan bisa juga tidak 

menghadirkan objek. Verba intransitif adalah verba yang tidak membutuhkan 

kehadiran objek, sedangkan kata sifatnya sendiri berfungsi sebagai predikat. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, klitika dapat menduduki  tiga fungsi di 

dalam kalimat. Ketiga fungsinya itu, yaitu sebagai subjek, objek, dan keterangan 

milik. Berikut akan dipaparkan beberapa contoh klitika yang menduduki fungsi 

sebagai subjek.  

(1) /ku-/ + belangan = kubelangan //kubǝlaŋan// „saya berjalan‟ 

ka kubelangan ola bongkak titaq. #ka kubǝlaŋan ola  bUŋkak tita?# 

„Saya berjalan lewat belakang tadi‟. 

 

 

(2) /ku-/ + eteq = kueteq //kuwete?// „ saya ambil‟ 

Kam kueteq setoneq. #kam kuwete? sǝtone?# 

„Sudah saya ambil tadi‟.  

 

 

(3) /Ku-/ + moleq = kumole //kumole?// „saya pulang‟ 

Kumoleq dunu. #kumole? dunu# 

„Saya pulang dulu‟. 
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 Proklitik /ku-/ „aku‟ berfungsi sebagai subjek yang merupakan kata ganti 

orang pertama tunggal yang sepadan dengan kata aku atau saya. Adapun kata 

belangan adalah morfem yang dilekatinya ketika berfungsi sebagai predikat 

menyatakan keterangan verba. Proklitik /ku-/ [ku] yang sepadan dengan kata aku 

atau saya pada verba eteq /ete?/ „ambil‟ di atas juga berfungsi sebagai subjek. 

Begitu juga proklitik /ku-/ pada kata moleq /mole?/ „pulang‟. 

 Klitika BS yang terdapat di desa Jorok kecamatan Utan kabupaten 

Sumbawa akan berfungsi sebagai objek bila klitika ini mengikuti predikat suatu 

kalimat. Kehadirannya di dalam suatu kalimat selalu di kuasai oleh verba transitif. 

Selain itu, kehadiran objek di dalam BS yang terdapat di desa Jorok ini selalu 

dituntut oleh verba transitif di dalam kalimat aktif. Klitika tersebut hanya berlaku 

sebagai enklitik. Contohnya disajikan di bawah ini. 

(1) Ramli ka entiq pancingku  #Ramli ka ǝnti? pancIŋku# 

„Ramliyang memegang pancing saya‟ 

   S P                   O 

 

 

(2)  Ahet ka soleq bukuku #Ahet ka sole? bukuku# 

„Ahityang meminjam  buku saya‟ 

   S                   P                   O 

 

 

 

 Berdasarkan contoh verba di atas dapat dilihat unsur klitika yang melekat 

langsung sesudah verba sebagai enklitik  menduduki fungsi objek yang 

menyatakan makna penderita dan unsur Ramlimenduduki fungsi sebagai subjek 

yang menyatakan makna pelaku.  
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 Klitika BS yang terdapat di desa Jorok kecamatan Utan ini melekat 

sebagai posesif atau sebagai penanda kepemilkan ketika ia melekat pada kategori 

tertentu, yakni kategori nomina atau kata benda sebagai kepemilikan yang hanya 

berfungsi sebagai enklitik. Contohnya dapat dilihat pada kata benda (nomina)  

yang berlaku sebagai enklitik lamong „baju‟. Ketika kata lamong /lamϽŋ/ „baju‟ 

dilekati enklitik  /-ku/„aku/saya‟ akan menjadi lamongku //lamϽŋku// „baju saya‟ 

atau ‘baju milik saya’ yang menunjukkan kepemilikan, sendal /sǝndal/„sandal‟ 

ketika dilekati enklitik /-ku/„aku/saya‟ akan menjadi sendalku //sǝndalku//„sandal 

saya‟.atau ‘sandal milik saya’ menunjukkan kepemilikan. Perlu diketahui bahwa 

klitika BS di desa Jorok yang menandakan posesif hanya melekat pada nomina 

dan berlaku sebagai enklitik. 

 Berdasarkan contoh-contoh di atas, selain klitika di dalam BS menjadi 

kata ganti orang dan sebagai penanda posesif, klitika BS yang terdapat di desa 

Jorok ini juga berfungsi sebagai proklitik yang menduduki fungsi subjek. Hal 

tersebut disebabkan oleh posisinya melekat sebelum predikat atau sesudah 

predikat di dalam kalimat inversi yang menyatakan makna „pelaku‟ pada verba 

dan menyatakan makna „pengalam‟ pada adjektiva. Klitika sebagai enklitik 

menduduki fungsi objek karena ia melekat langsung sesudah predikat, 

menyatakan makna „penderita‟ pada verba ekatransitif dan menyatakan makna 

„penerima‟ pada verba dwitransitif, serta klitika menduduki fungsi atribut 

menyatakan makna „pemilik‟ atau „posesif‟ karena melekat sesudah nomina yang 

dimiliki (termiliki). Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi dan maknanya, klitika 

termasuk ke dalam sintaksis. Sintaksis merupakan bagian ilmu bahasa yang 

membicarakan hubungan kata, frase, klausa, dan kalimat. 
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