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Abstrak
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) tipe klausa berdasarkan fungsi
unsur-unsurnya, dan (2) perilaku unsur klausa dalam bahasa Sasak. Penelitian ini
menggunakan teori linguistik struktural. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode simak dan metode cakap. Dalam analisis data
dipergunakan metode distribusional yang terjabar dalam teknik dasar dan teknik
lanjutan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan, ada tiga hal pokok yang
menjadi dasar pembentukan tipe klausa bahasa Sasak jika ditinjau dari perilaku
unsurnya, yaitu berdasarkan fungsi unsur-unsurnya, berdasarkan kategori kata/frasa
yang mampu menduduki fungsi predikat, dan berdasarkan ada tidaknya kata negatif
yang secara gramatik mengingkarkan predikat. Struktur fungsi tipe klausa bahasa
Sasak, yaitu (a) tipe S–P (Subjek– Predikat), (b) tipe S–P–O (Subjek–Predikat–
Objek), (c) tipe S–P–K (Subjek–Predikat– Keterangan), (d) tipe S–P–Pl (Subjek–
Predikat–Pelengkap), (e) tipe S–P–O–Pl (Subjek–Predikat–Objek–Pelengkap), (f)
tipe S–P–O–Pl–K (Subjek–Predikat–Objek–Pelengkap–Keterangan).
Kata kunci: tipe klausa, perilaku unsurnya, bahasa Sasak
Abstract

The issues discussed in this study, namely (1) the type of clause based on the function
of the elements, (2) the behavior of an element of the clause in the Sasak language.
This study uses the structural linguistics theory. Data collection methods used in
this study are simak dan cakap. The data analyzing used the distributional method
described in basic and advanced techniques. Based on the results of the discussion
can be concluded that there are three main points as the basic of formation the type
of clause in Sasak language viewed from the behavior of the element, that is based
on the function of elements, based on the category of words/phrases that were able
to occupy the function of the predicate, and based on the presence or absence of
negative word that grammatically omit the predicate. The Structure function of Sasak language clause types, namely (a) type S-P (subject-Predicate), (b) type S-P-O
(Subject-Predicate-Object), (c) type S-P-K (Subjectivity Predikat-Adjunct), (d) type
S-P-Pl (Subject-Predicate-Supplementary), (e) type S-P-O-Pl (Subject-PredicateObject-Supplementary), (f) type S-P -O-Pl-K (Subject-Predicate-Object-Complementary- Adjunct).
Keywords: type of clause, behavioralelements, Sasak
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PENDAHULUAN
Masyarakat suku Sasak di Pulau
Lombok termasuk masyarakat petani yang
menghuni wilayah pedesaan. Selain itu,
ada pula pedagang, buruh, dan pegawai.
Kelompok sosial yang disebut terakhir lebih
banyak mendiami daerah perkotaan. Pada
umumnya mereka menganut agama Islam
yang telah lama berkembang dan memiliki
tradisi yang berakarkan pada agama Islam.
Dengan demikian, napas budaya masyarakat
yang tercermin pada kehidupan sosialnya
dipengaruhi pula oleh nilai-nilai keagamaan
tersebut. Menurut struktur dan sistem sosial
masyarakat suku Sasak terdapat lapisan
sosial yang disebut sebagai kaum amaq dan
mamiq. Amaq merupakan kaum masyarakat
kebanyakan, sedangkan mamiq merupakan
kaum bangsawan setempat. Sampai saat ini
masyarakat suku Sasak masih menggunakan
bahasa Sasak sebagai sarana komunikasi
dalam pergaulan sehari-hari, baik antaranggota
keluarga, maupun antarsesama masyarakat
penuturnya
Sebagai bahasa yang hidup dan
berkembang, bahasa Sasak tetap dipakai sebagai
bahasa pengantar bidang kebudayaan (alat
pengembangan serta pendukung kebudayaan),
artinya bahasa Sasak digunakan sebagai sarana
untuk memaparkan tradisi budaya Sasak, seperti
terlihat dalam pembacaan darzansi dalam acara
ngesah, serta sebagai bahasa pengantar dalam
upacara adat dan keagamaan. Bahasa Sasak
juga merupakan lambang kebanggaan dan
lambang identitas masyarakat suku Sasak.
Lambang berarti ‘sesuatu,’ seperti tanda
(lukisan), perkataan, lencana yang menyatakan
suatu hal atau mengandung maksud tertentu.
Kebanggaan berarti kebesaran hati, perasaan
bangga. Suku berarti, golongan bangsa sebagai
bagian dari bangsa yang besar. Jadi, lambang
kebanggaan suku Sasak berarti, ‘suatu tanda
kebesaran hati, perasaan bangga dari suku
Sasak.’ Bahasa Sasak sebagai lambang identitas
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suku Sasak artinya, jati diri atau ciri khusus dari
suku Sasak. Berdasarkan uraian di atas, jelas
bahasa Sasak memiliki peranan, kedudukan dan
fungsi penting dalam kehidupan masyarakat
penuturnya. Untuk itu, bahasa Sasak perlu
mendapat perhatian, yang diwujudkan melalui
berbagai tindakan, seperti pendokumentasian,
pemeliharaan, pembinaan, pengembangan,
dan penelitian secara tuntas terhadap unsur
kebahasaannya.
Pada kesempatan ini diteliti masalah
tipe klausa dan perilaku unsurnya dalam bahasa
Sasak. Menurut Chaer (2009:150) klausa
adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif.
Artinya, didalam satuan atau konstruksi itu
terdapat sebuah predikat, bila dalam satuan itu
tidak terdapat predikat, maka satuan itu bukan
sebuah klausa. Sukini (2010:41) menyatakan
klausa adalah satuan gramatik yang terdiri
atas subjek dan predikat, baik disertai objek,
pelengkap, dan keterangan maupun tidak atau
dengan ringkas, dikatakan klausa ialah S, P, (O),
(PEL), dan (KET). Tanda kurung menandakan
bahwa yang terletak dalam kurung itu bersifat
manasuka, artinya boleh ada, boleh juga tidak
ada. Pembicaraan penggolongan tipe klausa
bahasa Sasak selalu terkait dengan fungsi
unsur-unsurnya karena fungsi adalah salah satu
tataran yang terdapat dalam klausa. Terdapat
tiga komponen (tataran), yaitu fungsi, kategori,
dan peran. Hubungan ketiga komponen
(tataran) itu sangat erat satu sama lainnya.
Fungsi dalam tataran sintaktik adalah paling
tinggi dan abstrak, seperti subjek, predikat, dan
objek. Antara fungsi yang satu dengan fungsi
yang lain sifatnya relasional. Artinya, untuk
dapat menentukan fungsi itu predikat, hanya
dapat diketahui melalui hubungannya dengan
subjek atau objek. Demikian pula sebaliknya,
untuk dapat menentukan fungsi itu objek atau
subjek tampak dalam hubungannya dengan
predikat. Fungsi-fungsi dapat dinyatakan
sebagai subjek, predikat, objek, dan berelasi
dengan pengisinya, yaitu kategori dan peran.
ISSN 0854-3283

Halaman 171 — 183

(Ida Ayu Putu Aridawati) Type Clause and Elemental Behavior in Sasak Language

Fungsi lain yang kehadirannya juga dituntut
secara wajib, yaitu fungsi predikat. Hakikat
predikat memainkan peranan penting dalam
pembentukan klausa. Cara lain yang dapat
dilakukan dalam penggolongan tipe klausa
bahasa Sasak, yaitu dengan membedakan
klausa positif dan klausa negatif. Istilah negatif
dikontraskan dengan istilah positif. Terhadap
istilah negatif itu Alwi dkk. (2003) memakai
istilah pengingkaran atau negasi.
Pembicaraan masalah klausa bahasa
Sasak, sebenarnya sudah disinggung dalam hasil
penelitian sebelumnya, yaitu Struktur Bahasa
Sasak Umum oleh Aridawati dkk. (1995).
Akan tetapi, analisis struktur klausa di dalam
penelitian tersebut masih bersifat umum dan
hanya menekankan pada pembagian pola dasar
klausa menjadi dua, yaitu subjek mendahului
predikat (S-P) dan predikat mendahului subjek
(P-S). Untuk itulah, klausa diangkat kembali
dengan permasalahan yang lebih khusus, yaitu
tipe klausa dan perilaku unsurnya dalam bahasa
Sasak sehingga dapat diterangkan secara jelas
dan terperinci mengenai tipe klausa berdasarkan
fungsi unsur-unsur klausa, berdasarkan kategori
kata/frasa yang mampu menduduki fungsi
predikat, dan berdasarkan ada tidaknya kata
negatif yang secara gramatik mengingkarkan
predikat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menambah khazanah penelitian struktur bahasa
Sasak pada umumnya, dan tataran sintaksis
khususnya.
Masalah yang dibahas, yaitu tipe
klausa berdasarkan fungsi unsur-unsurnya,
berdasarkan kategori kata/frasa yang mampu
menduduki fungsi predikat, dan berdasarkan
ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik
mengingkarkan predikat. Tujuan penelitian
ini memperoleh deskripsi yang rinci tentang
tipe klausa bahasa Sasak berdasarkan fungsi
unsur-unsurnya, berdasarkan kategori kata/
frasa yang mampu menduduki fungsi predikat,
dan berdasarkan ada tidaknya kata negatif
yang secara gramatik mengingkarkan predikat.
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Pelitian ini bermanfaat bagi penutur bahasa
Sasak karena masyarakat suku Sasak seharusnya
tidak hanya dapat menggunakan bahasa Sasak,
tetapi perlu mengetahui dan memahami bahasa
yang dipakainya. Pemahaman yang memadai
itu, sangat bergantung kepada tersedianya
informasi yang cukup tentang bahasa Sasak.
Penelitian ini membantu menyediakan informasi
yang diperlukan itu dan diharapkan pula dapat
memberikan sumbangan positif bagi pengajaran
bahasa Sasak.
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN
TEORI
Aridawati dkk. (1995) dalam penelitian
yang berjudul Struktur Bahasa Sasak Umum
membahas masalah klausa dalam subbab bidang
sintaksis. Penelitian ini membagi pola dasar
klausa menjadi dua, yaitu subjek mendahului
predikat (S-P) dan predikat mendahului subjek
(P-S). Selanjutnya, klausa dapat dikelompokkan
menjadi empat jenis, yaitu (1) menurut kelas
kata pembentuk predikat suatu klausa, (2)
menurut kemungkinan predikatnya memiliki
atau tidak memiliki objek, (3) menurut aktifpasif, dan (4) menurut konstruksi unsur-unsur
pembentuk klausa. Relevansinya dengan
penelitian ini adalah pengamatan dari segi
struktur. Penelitian Struktur Bahasa Sasak
Umum mengkaji klausa secara sepintas dan
masih bersifat umum, sedangkan kajian yang
dilakukan saat ini masalah klausa dibahas secara
lebih mengkhusus, yaitu tipe klausa berdasarkan
fungsi unsur-unsur klausa, berdasarkan kategori
kata/frasa yang mampu menduduki fungsi
predikat, danberdasarkan ada tidaknya kata
negatif yang secara gramatik mengingkarkan
predikat.
Penelitian yang berjudul “Klausa Relatif
Bahasa Sasak: Sebuah Analisis Transformasi
Generatif” ditulis oleh I Made Purwa (1996).
Ia menelaah bahwa klausa relatif bahasa Sasak
merupakan klausa terikat yang memodifikasi
referen nomina atau frasa nomina. Klausa
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relatif bahasa Sasak dibagi ke dalam tiga
tipe, yaitu klausa relatif restriktif, klausa
relatif nonrestriktif, dan klausa relatif bebas.
Dalam perelatifan, digunakan dua strategi
untuk membentuk klausa relatif bahasa Sasak,
yaitu strategi penahanan pronominal dan
kekosongan. Posisi subjek, objek langsung,
objek taklangsung, dan possessor dapat
direlatifkan dalam bahasa Sasak. Kaidahkaidah transformasi seperti pemindahan
objek langsung, pelepasan frasa nomina,
pemindahan subjek dan objek langsung,
penambahan preposisi, pemindahan subjek
dan objek langsung, penggantian frasa nomina
dengan promina, pemindahan possesor, dan
pelepasan nomina inti,dapat digunakan untuk
membentuk klausa relatif bahasa Sasak.
Perbedaan kajian Purwa dengan penelitian ini,
yaitu Purwa membedah masalah dengan teori
transformasii generatif, sedangkan penelitian
yang dilakukan saat ini menggunakan teori
struktural. Kontribusi yang dapat diberikan
terhadap penelitian ini, yakni menambah
pemahaman terhadap kajian teori transformasi
generatif.
Penelitian ini menerapkan teori
linguistik struktural. Konsep dasar teori ini
memandang sosok suatu bahasa terdiri atas
unsur-unsur yang berstruktur dan bersistem
dari unsur yang paling kecil sampai dengan
yang komplek. Demikian pula halnya klausa
memiliki struktur dan sistem sendiri. Sebagai
satuan bahasa, klausa merupakan gabungan
dua kata atau lebih yang memilikii hubungan
fungsional dan fungsi subjek serta predikat
sebagai unsur utama. Dari kedua unsur tersebut
di atas, unsur predikat lebih utama dari unsur
subjek (Sulaga, 1992). Berdasarkan pokok
pikiran itu, tampak perilaku satuan kata
sebagai unsur klausa memiliki fungsi tertentu.
Keadaannya berbeda dengan frasa karena unsur
frasa tidak dapat dipermutasikan, sedangkan
dalam klausa permutasi itu adalah salah satu
cirinya.
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Eksistensi klausa diformulasikan oleh
Ramlan (2005) sebagai (S)P(O)(Pl)(K).
Rumusan itu memberi petunjuk bahwa predikat
merupakan syarat utama, sedangkan fungsifungsi yang lain besar kemungkinan dilesapkan.
Prioritas pertama ialah predikat, sedangkan
fungsi-fungsii yang lain menduduki prioritas
kedua. Fungsi subjek tidak dapat diabaikan
begitu saja. Di awal sebuah klausa, kehadiran
subjek cenderung wajib. Namun, untuk
klausa kedua atau ketiga besar kemungkinan
dilesapkan. Begitu pula objek tidak dapat
dikesampingkan karena untuk klausa yang
berpredikat verba transitif, kehadiran objek
wajib. Menurut Kridalaksana (2008: 124) klausa
adalah satuan gramatikal yang memiliki tataran
di atas frasa dan di bawah kalimat, berupa
kelompok kata yang sekurang-kurangnya
terdiri atas subjek dan predikat, dan berpotensi
untuk menjadi kalimat. Dikatakan mempunyai
potensi untuk menjadi kalimat karena meskipun
bukan kalimat, dalam banyak hal klausa tidak
berbeda dengan kalimat, kecuali dalam hal
belum adanya intonasi akhir atau tanda baca
yang menjadi ciri kalimat.
Sebagai satuan gramatik klausa
merupakan gabungan kata yang sekurangkurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang
mempunyai potensi untuk menjadi kalimat.
Subjek ialahbagian klausa yang menandai apa
yang dinyatakan oleh pembicara, sedangkan
predikat ialah bagian klausa yang menandai apa
yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek
(Saidat, 2003:24). Istilah klausa dipakai untuk
merujuk pada deretan kata yang paling tidak
memiliki subjek dan predikat, tetapi belum
memiliki intonasi atau tanda baca tertentu.
Istilah kalimat juga mengandung unsur paling
tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi sudah
dibubuhi intonasi atau tanda baca tertentu
(Alwi, 2003:39). Dilihat dari strukturnya,
tataran klausa ada di atas tataran kata/frasa, di
bawah tataran kalimat. Klausa sebagai tataran
gramatik di bawah tataran kalimat, memiliki
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potensi bagi pembentukan kalimat. Dengan
demikian, klausa dapat membentuk kalimat
sempurna manakala klausa itu menduduki gatra
dalam kalimat, seperti halnya frasa. Perbedaan
utama antara klausa dengan kalimat terletak
pada lapisan intonasinya (Arifin dkk., 1990).
Tarigan (2009:76) memberikan batasan bahwa
klausa adalah kelompok kata yang hanya
mengandung satu predikat. Klausa sebagai
satuan bahasa memiliki tiga jenis perilaku, yaitu
(a) klausa sebagai pengisi slot dalam kalimat.
Dengan demikian, klausa mampu menduduki
fungsi sintaksis S, P, O, Pel, dan K; (b) klausa
minimal terdiri atas satu predikat; dan (c) klausa
mempunyai gatra seperti kalimat. Perilaku
unsur-unsur klausa itu berkaitan satu dengan
yang lain yang dibingkai oleh fungsi-fungsi
tertentu.
		
METODE PENELITIAN
Metode dan teknik dalam penelitian
ini dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) metode
dan teknik pengumpulan data, (2) metode
dan teknik analisis data, dan (3) metode dan
teknik penyajian hasil analisis data. Metode
yang dipakai dalam pengumpulan data adalah
metode simak dan metode cakap. Metode simak
adalah suatu metode yang dilakukan dengan
cara menyimak, yaitu menyimak penggunaan
bahasa. Metode simak dibantu dengan teknik
dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar berupa
teknik sadap. Pada praktiknya, penyimakan
atau metode simak itu diwujudkan dengan
penyadapan. Si peneliti untuk mendapatkan data
pertama-tama dengan segenap kecerdikannya
menyadap pembicaraan seseorang atau
beberapa orang. Teknik lanjutan terdiri atas
teknik simak libat cakap (SLC), teknik simak
bebas libat cakap (SBLC), teknik rekam, dan
teknik catat. Dalam teknik simak libat cakap
(SLC), kegiatan menyadap dilakukan pertamatama dengan berpartisipasi sambil menyimak.
Peneliti berpartisipasi dalam pembicaraan dan
menyimak pembicaraan. Jadi, si peneliti terlibat
ISSN 0854-3283

langsung dalam dialog. Dalam teknik simak
bebas libat cakap (SBLC), peneliti tidak terlibat
dalam dialog. Jadi, peneliti tidak ikut serta
dalam proses pembicaraan orang-orang yang
saling berbicara. Teknik rekam dilakukan ketika
teknik pertama atau teknik kedua digunakan.
Teknik catat dapat dilakukan bersamaan dengan
teknik SLC atau SBLC atau setelah teknik
rekam. Setiap data yang ditemukan lewat teknik
SLC, SBLC, dan rekam dicatat secara ortografis
yang diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa
Indonesia.
Metode cakap atau percakapan
merupakan suatu cara pengumpulan data
dengan ikut terlibat langsung dalam percakapan
dengan para informan sebagai nara sumber.
Metode cakap juga dibantu dengan teknik
dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar berupa
teknik pancing. Pada praktiknya, metode cakap
diwujudkan dengan pemancingan. Sipeneliti
untuk mendapatkan data pertama-tama harus
dengan segenap kecerdikan dan kemauannya
memancing seseorang atau beberapa orang
untuk berbicara. Teknik lanjutan terdiri atas
teknik cakap semuka (CS) dan teknik cakap
tak semuka (CTS). Dalam teknik cakap
semuka (CS), kegiatan memancing bicara
dilakukan pertama-tama dengan percakapan
langsung, tatap muka (lisan). Dalam hal ini
percakapan dikendalikan oleh si peneliti dan
diarahkan sesuai dengan kepentingannya, yaitu
memperoleh data yang selengkap-lengkapnya.
Dalam teknik cakap tak semuka (CTS),
kegiatan memancing bicara dapat dilakukan
dengan percakapan langsung dan dapat pula
dengan percakapan tidak langsung, tidak tatap
muka, yaitu dengan cara tertulis (Sudaryanto,
1988). Dalam hal ini, peranan peneliti peneliti
sebagai alat diganti dengan daftar aneka
pertanyaan (kuesioner).
Data yang terkumpul diolah dengan
menggunakan metode distribusional yang
terjabar dalam teknik dasar dan teknik lanjutan.
Metode distribusional adalah metode yang alat
, Vol. 27, No. 2, Desember 2015

175

Tipe Klausa dan Perilaku Unsurnya dalam Bahasa Sasak (Ida Ayu Putu Aridawati)

penentunya justru bagian dari bahasa yang
bersangkutan. Dengan kata lain, kata bantu
dalam rangka kerja metode distribusional itu
selalu berupa bagian atau unsur dari bahasa
objek sasaran penelitian itu sendiri, seperti
kata, frasa, dan klausa (Sudaryanto, 1988).
Teknik dasar metode ini adalah teknik bagi
unsur langsung. Teknik ini dipergunakan
untuk memisahkan satuan lingual yang
mempunyai fungsi sebagai konjungsi dalam
bahasa Sasak dengan satuan lingual lainnya di
dalam suatu kalimat. Adapun teknik lanjutan
yang diterapkan, yaitu teknik lesap, teknik
ganti, teknik balik, teknik sisip, dan teknik
perluasan. Teknik lesap dilakukan dengan
melesapkan unsur tertentu yang digunakan
untuk mengetahui kadar keintiman unsur
yang dilesapkan itu. Teknik ganti (substitusi)
dilakukan dengan menggantikan unsur tertentu
satuan lingual yang bersangkutan. Teknik balik
(permutasi) dilakukan dengan membalikkan
unsur satuan lingual yang dibuktikan dan untuk
mengetahui kadar ketegaran letak suatu unsur
dalam susunan beruntun. Teknik sisip dilakukan
dengan menyisipkan unsur sebagai pembentuk
satuan lingual, sama dengan kedua unsur yang
disisipi untuk mengetahui kadar keeratan
kedua unsur yang dipisahkan oleh penyisip.
Teknik perluasan (parafrasa) dilakukan dengan
memperluas ke kiri atau ke kanan unsur satuan
lingual.
Penyajian hasil analisis data meng
gunakan metode formal dan informal. Metode
formal adalah cara penyajian kaidah dengan
tanda dan lambang, seperti tanda kurung, tanda
bintang, dan diagram. Metode informal adalah
cara penyajian kaidah dengan rumusan katakata (Sudaryanto, 1988). Adapun teknik yang
digunakan pada umumnya teknik induktif,
dan dalam beberapa hal digunakan pula teknik
deduktif. Teknik induktif adalah cara penyajian
dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat
khusus terlebih dahulu, kemudian ditarik
simpulan yang bersifat umum. Secara deduktif
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ialah cara penyajian dengan mengemukakan
hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu,
baru kemudian dikemukakan hal-hal yang
bersifat khusus sebagai penjelasannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tipe Klausa dan Perilaku Unsurnya
Tipe klausa bahasa Sasak dalam
kajian ini dikelompokkan berdasarkan (1)
fungsi unsur-unsurnya, (2) kategori kata/frasa
yang menduduki fungsi predikat, dan (3) ada
tidaknya kata negatif yang secara gramatik
mengingkarkan predikat.
Tipe Klausa Berdasarkan Fungsi Unsurunsurnya
Berdasarkan struktur fungsi unsurunsurnyadapat ditelusuri berbagai tipe klausa
bahasa Sasak sebagai berikut.
Tipe S-P
Konstruksi klausa ini terdiri atas unsur
subjek dan predikat. Hal itu dapat dibuktikan
dengan cara memilah unsur klausa tersebut.
Untuk mengetahui tipe klausa jenis ini,
perhatikan contoh berikut ini.
(1) Ariq nyangken mangan.
Adik sedang makan.’
(2) Papuq mame uwah tindoq.
‘Kakek sudah tidur.’
Konstruksi kalimat (1--2) terdiri atas
dua unsur, yaitu unsur subjek ariq‘adik’(1),
papuq mame ‘kakek’ (2) dan unsur predikat
nyangken mangan‘sedang makan’ (1), uwah
tindoq ‘sudah tidur’ (2). Antara subjek dan
predikat klausa (1—2) saling mendukung
dalam pembentukan klausa itu, dan masingmasing memiliki status sederajat. Fungsi
predikat dalam klausa (1—2) merupakan
fungsi yang paling inti, mengingat unsur fungsi
predikat sebagai penentu hadirnya unsur fungsi
lain dalam klausa.
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Tipe S-P-O
Unsur-unsur pembentuk klausa ini,
terdiri atas unsur fungsi subjek, fungsi
predikat, dan fungsi objek. Struktur klausa
bahasa Sasak bertipe S-P-O sifatnya tetap,
dan kedudukan fungsi objek bersifat tegar.
Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat
berikut.

(1) Niye eaq lampaq lemaqharu klemaq.
‘Dia akan berangkat besok pagi.’
(2) Ariq nyangke berajah leq bale.
‘Adik sedang belajar di rumah.’

Klausa (1—2) terdiri atas fungsi subjek
yang diwakili oleh kata niye ‘dia’ (1),ariq ‘adik’
(2), fungsi predikat diwakili oleh kata eaq
lampaq ‘akan berangkat’ (1) nyangke berajah
‘sedang belajar’(2) dan fungsi keterangan
(1) Siti nyangken kadu kelambi sekolah.
‘ S i t i s e d a n g m e m a k a i p a k a i a n berupa kata lemaqharu klemaq‘besok pagi’
sekolah.’
(1), leq bale ‘di rumah’ (2). Perilaku unsur
(2) Udar bedagang acan udang.
keterangan pada klausa (1—2) sifatnya
‘Udar berjualan terasi udang.’
menerangkan keberadaan unsur fungsi subjek
dan predikat.
Klausa (1—2) terdiri atas tiga unsur
fungsi. Fungsi subjek, predikat, dan objek
Tipe S-P-Pl
klausa (1) diisi oleh kata Siti‘Siti’, nyangken
Unsur-unsur pembentuk klausa ini,
kadu ‘sedang memakai’, dan kelambi sekolah
terdiri atas unsur fungsi subjek, fungsi predikat,
‘pakaian sekolah’. Fungsi subjek, predikat,
dan fungsi pelengkap. Ketiga unsur fungsi itu
dan objek klausa (2) diisi oleh kata Udar
saling berkaitan dan keberadaannya didukung
‘Udar’, bedagang ‘berjualan’, dan acan udang
oleh masing-masing fungsi. Perhatikan contoh
‘terasi udang’.Ketiga fungsi itu memiliki
klausa bahasa Sasak bertipe S-P-Pl di bawah
hubungan erat satu sama lain. Hubungan subjek
ini.
dan predikat bersifat relasional. Bertalian
dengan sifat pengisi predikat, kehadiran objek
(1) Acan ne tepinaq isiq udang.
merupakan tuntutan wajib dan langsung, di
‘Terasi ini terbuat dari udang.
(2)
Atap sino tepinaq isiq re.
samping harus mampu berperilaku sebagai
‘Atap itu terbuat dari ilalang.’
subjek dalam klausa pasif. Hal itu dapat dilihat
pada kalimat (1a—2a) di bawah ini.
Klausa (1) dibentuk oleh tiga unsur,
(1a) Kelambi sekolah nyangken tekadu isiq yaitu fungsi subjekacan ne ‘terasi ini’, predikat
Siti.
tepinaq ‘terbuat’, dan pelengkap isiq udang
‘Pakaian sekolah sedang dipakai oleh ‘dari udang’. Fungsi subjek, predikat, dan
Siti.’
pelengkap klausa (2) diwakili oleh kata Atap
(2a) Acan udang tejual isiq Udar.
sino ‘atap itu’, tepinaq ‘terbuat’, dan isiq
‘Terasi udang dijual oleh Udar.’
re ‘dari ilalang’. Ketiga unsur fungsi klausa
(1—2) saling berkaitan dan keberadaannya
Tipe S-P-K
Unsur-unsur pembentuk klausa didukung oleh masing-masing fungsi itu.
ini, terdiri atas unsur fungsi subjek, fungsi Kedudukan fungsi pelengkap isiq udang ‘dari
predikat, dan keterangan. Disebut keterangan udang’ (1), isiq re ‘dari ilalang’ (2) berposisi
karenafungsi itu tidak dapat mengisi fungsi tetap, tegar, dan selalu adadi sebelah kanan
subjek dalam kalimat pasif. Perhatikan contoh fungsi predikat tepinaq ‘terbuat’ .
klausa berikut ini.
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Tipe S-P-O-Pl
Unsur-unsur pembentuk klausa ini,
terdiri atas unsur fungsi subjek, fungsi predikat,
fungsi objek, dan fungsi pelengkap. Kehadiran
fungsi objek dan pelengkap dalam konstruksi
klausa diwajibkan untuk mendampingi fungsi
predikat. Perhatikan contoh data berikut ini.
(1) Papuq nine bait nasi jari papuq mame.
‘Nenek mengambil nasi untuk kakek.’
(2) Kakak minaq kelambi beru jari ariq.
‘Kakak membuat baju baru untuk adik.’
Klausa (1—2) terdiri atas empat unsur,
yaitu unsur pengisi fungsi subjek berupa kata
papuq nine ‘nenek’ (1), kakak ‘kakak’ (2), pengisi
fungsi predikat berupa kata bait ‘mengambil’
(1) , minaq ‘membuat’ (2), pengisi fungsi objek
berupa kata nasi ‘nasi’ (1),kelambi beru ‘baju
baru’ (2) dan pengisi fungsi pelengkap berupa
kata jari papuq mame ‘untuk kakek’ (1), jari
ariq untuk adik’ (2). Unsur-unsur pembentuk
klausa di atas berkaitan sangat erat satu dengan
yang lain. Secara struktural fungsi objek nasi
‘nasi’ (1), kelambi beru ‘baju baru’ (2) dan
pelengkap jari papuq mame ‘untuk kakek’ (1),
jari ariq untuk adik’ (2) berwatak tegar, yaitu
selalu berposisi di sebelah kanan predikatbait
‘mengambil’ (1) , pinaq ‘membuat’ (2).
Tipe S-P-O-Pl-K
Klausa tipe ini didukung oleh lima
unsur fungsi, yaitu unsur pengisi fungsi subjek,
predikat, objek, pelengkap, dan keterangan.
Kedudukan dan fungsi keterangan dalam
klausa tipe ini bukan merupakan keharusan
dalam konstruksinya. Perhatikan contoh data
berikut ini.
(1) Inaq Nata mopoq kelambi anaqne oneq
klemaq.
‘Ibu Nata mencuci pakaian anaknya tadi
pagi.’
(2) Amaq beli nasi goreng jari inaq leq
warung.
‘Ayah membeli nasi goreng untuk ibu
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di warung.’
Klausa (1—2) terdiri atas lima unsur
sintaksis. Unsur pengisi fungsi subjek diwakili
kata Inaq Nata ‘Ibu nata’ (1), Amaq ‘ayah’(2),
pengisi fungsi predikat diwakili oleh kata
mopoq ‘mencuci’(1), beli ‘membeli’ (2),
pengisi fungsi objek diisi oleh kata kelambi
‘pakaian’(1), nasi goreng ‘nasi goreng’ (2),
pengisi fungsi pelengkap berupa kata anaqne
‘anaknya’ (1), jari inaq ‘untuk ibu’ (2), dan
fungsi keterangan diisi oleh kata oneq klemaq
‘tadi pagi’ (1), leq warung ‘di warung’ (2).
Kelima unsur fungsi di atas saling berkaitan dan
keberadaannya didukung oleh masing-masing
fungsi. Unsur pengisi keterangan klausa (1—2)
hanya mengacu pada keterangan waktu dan
keterangan tempat.
Tipe Klausa Berdasarkan Kategori Kata/
Frasa yang Menduduki Fungsi Predikat
Hakikat predikat memainkan peranan
penting dalam pembentukan klausa. Para
ahli bahasa memberi penekanan terhadap
hadirnya predikat dalam klausa. Pembicaraan
tentang predikat dalam bahasa Sasak, akan
dihadapkan pada berbagai macam kategori kata/
frasa, seperti kata verba dan frasa verbal, kata
adjektiva dan frasa adjectival, kata nomina dan
frasa nominal, dan frasa preposisional.
Tipe Klausa Predikat Verba/Frasa
Verbal
Pemakaian verba dan frasa verbal dalam
kalimat frekuensinya cukup tinggi sebagai
pengisi fungsi predikat, bila dibandingkan
dengan kata dan frasa lain. Verba dan frasa
verbal dapat dirinci menjadi enam macam,
yaitu verba transitif dan frasa verbal transitif,
verba intransitif dan frasa verbal intransitif,
verba statif dan frasa verbal statif, verba pasif
dan frasa verbal pasif, verba reflokasif dan
resiprokal. Deskripsi tiap-tiap verba dan frasa
verbal yang dapat mengisi fungsi predikat
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dapat diketahui melalui uraian di bawah ini.
Tipe Klausa Predikat Verba Transitif/
Frasa Verbal Transitif
Verba transitif ialah verba yang
menuntut hadirnya objek dalam konstruksi
klausa.Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh
data di bawah ini.

Predikat klausa di atas, diisi oleh verba
intransitif, berajah ‘belajar’ (1)dan frasa verbal
intransitif, eyaq dateng ‘akan datang’ (2).
Verba dan frasa verbal yang menduduki fungsi
predikat pada klausa di atas tidak menuntut
adanya objek sehingga tidak memiliki potensi
untuk dijadikan pasif. Kedua predikat klausa di
atas diikuti oleh frasa isiq pacu ‘dengan tekun’
(1) dan joq ne ‘ke sini’ (2) yang berperilaku
sebagai keterangan, bukan sebagai objek atau
pelengkap.

(1) Amaq mauq puntiq leq kebon.
‘Ayah memetik pisang di kebun.’
(2) Inaq eyaq nalet jagung lemaqharu
klemaq.
‘Ibu akan menanam jagung besok pagi.’ Tipe Klausa Predikat Verba Statif/
Frasa Verba Statif
Tipe klausa statif ialah klausa bebas
Fungsi predikat klausa (1)diisi oleh
verba transitifmauq ‘memetik’, klausa (2) nonverbal yang inti klausanya berkategori
predikatnya diisi oleh frasa verbal transitif eaq adjektiva (yang diajektivakan).Klausa statif
nalet ‘akan menanam’. Kategori verba yang menyatakan keadaan dan sama sekali bukan
berperilaku sebagai predikat dalam klausa di perbuatan atau proses yang tidak aktif.
atas, telah mengalami proses morfologis, yaitu Perhatikan contoh data berikut ini.
dengan hadirnya prefiks N- pada verba dasar
pauq ‘petik’ menjadi mauq ‘memetik’ (1),
prefiks N- dibubuhkan pada verba dasar talet
‘tanam’ menjadi nalet ‘menanam’ (2). Predikat
mauq ‘memetik’ menuntut hadirnya objek
puntiq ‘pisang’ pada Klausa (1) dan predikat
eyaq nalet ‘akan menanam’ menuntut hadirnya
objek jagung pada klausa (2).

(1) Papuq nine teriq oleq anjah.
‘Nenek terjatuh dari tangga.’
(2) Aku sedih gati lemaq ne.
‘Aku sedih sekali pagi ini.’

Fungsi predikat klausa (1-2) diisi oleh
verba statif, yang ditandai oleh kata teriq
‘terjatuh’ (1) dan sedih gati ‘sedih sekali’ (2).
Secara semantis verba predikat kedua klausa
Tipe Klausa PredikatVerba Intransitif/Frasa di atas mengacu kepada keadaan seperti yang
Verbal Intransitif
dialami oleh subjek-subjeknya.
Verba intransitif ialah verba yang tidak
menuntut hadirnya objek dalam konstruksi Tipe Klausa Predikat Verba Pasif/
klausa sehingga predikat tipe klausa ini Frasa Verbal Pasif
tidak dapat berubah dalam bentuk pasif.
Klausa pasif ialah ialah klausa
Keberadaannya merupakan kebalikan dari yang subjeknya menjadi objek klausa aktif.
perilaku verba transitif. Perhatikan contoh Perhatikan contoh data berikut ini.
klausa berikut ini.
(1) Kelambi Aminah tesinggaq isiq baturna
seminggu saq uwiq.
(1) Ariq berajah isiq pacu
‘Baju Aminah dipinjam oleh temannya
‘Adik belajar dengan tekun.’
seminggu yang lalu.’
(2) Niye eyaq dateng joq ne.
(2) Periasanna uwah tepaling isiq
‘Dia akan datang ke sini.’
pembantunna dua jelo saq uwiq
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Pada klausa (1) terdapat nomina
‘Perhiasannya telah dicuri oleh
pembantunya dua hari yang lalu.’
dokter ‘dokter’ dan pada klausa (2) terdapat
frasa nominal pejuan nasi ‘pedagang nasi’.
Verba pengisi fungsi predikat klausa Nomina dan frasa nominal tersebut mengisi
(1) berupa verba pasif tesinggaq ‘dipinjam’ (1) fungsi predikat dalam klausa (1—2) sehingga
dan pengisi fungsi predikat klausa (2) berupa digolongkan ke dalam tipe klausa predikat
frasa verbal pasif uwah tepaling‘telah dicuri’ nomina/frasa nominal.
(2). Unsur verba yang mengisi fungsi predikat
dalam klausa (1—2) mengacu pada perilaku Tipe Klausa Predikat Adjektiva/Frasa
yang pelakunya tidak menduduki fungsi Adjektival
subjek, melainkan menduduki fungsi objek,
Kata yang berkategori adjektiva/frasa
yaitu baturna ‘temannya’ (1) dan pembantunna adjektival dapat menduduki fungsi predikat.
‘pembantunya’ (2).
Klausa jenis ini dapat diketahui melalui contoh
Tipe Klausa Predikat Verba Resiprokal/
Frasa Verbal Resiprokal
Verba resiprokal adalah verba yang
menyatakan perbuatan timbal balik dengan
proses pengulangan atau tidak. Contohnya
sebagai berikut.

data berikut ini.

(1) Balenna beleq.
‘Rumahnya besar.’
(2) Gunung sino santer tinggang.
‘Gunung itu sangat tinggi.’

Adjektiva beleq ‘besar’ pada klausa
(1) dan frasa adjektival santer tinggang ‘sangat
(1) Niye begawean bareng kadu baturna.
tinggi’ pada klausa (2) merupakan unsur pengisi
‘Dia bekerja sama dengan temannya.’
(2) Jayadi dan Akhmad saling pelewas fungsi predikat. Oleh karena pengisi fungsi
batu.
predikatnya berupa adjektiva/frasa adjektiva,
‘Jayadi dan Akhmad saling melempari klausa (1—2) digolongkan ke dalam Tipe
batu.’
klausa predikat adjektiva/frasa adjektiva.

Verba pengisi fungsi predikat klausa
(1) berupa verba resiprokal begawean bareng
‘bekerja sama’ dan pengisi fungsi predikat
klausa (2) berupa frasa verbal resiprokal saling
plewas ‘saling melempari’. Pengisi fungsi
predikat klausa (1—2) mencerminkan perilaku
timbal balik antara pelaku yang satu dengan
pelaku yang lain’
Tipe Klausa Predikat Nomina/Frasa Nominal
Dalam klausa jenis ini kata yang
berkategori nomina dapat berperilaku sebagai
predikat. Perhatikan contoh data berikut ini.
(1) Amaqna dokter.
‘Ayahnya dokter.’
(2) Inaq Isah Pejuan nasi.’
‘Ibu Isah Pedagang nasi.’
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Tipe Klausa Predikat Numeralia/Frasa
Numeral
Klausa numeralia adalah klausa yang
predikatnya terdiri atas numeralia/frasa
numeral. Tipe klausa akan dapat diketahui
melalui contoh data di bawah ini.
(1) Kanaqna baluq.
‘Anaknya delapan.’
(2) Beiqna uwah dengan lima.
‘Cucunya sudah lima orang.
Pada klausa (1) terdapat numeralia
baluq ‘delapan’ dan pada klausa (2) terdapat
frasa numeral uwah dengan lima ‘sudah lima
orang’. Numeralia dan frasa numeral tersebut
mengisi fungsi predikat dalam klausa (1—2)
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sehingga digolongkan ke dalam tipe klausa
predikat numeralia/frasa numeral.
Tipe Klausa berdasarkan Ada Tidaknya Kata
Negatif yang Secara Gramatik Menegatifkan
Predikat
Kata negatif ialah kata yang dipergunakan
sebagai bentuk ingkar atau sebagai penanda
pengingkarandalam frasa, klausa atau Kalimat.
Klausa negatif ialah klausa yang memiliki katakata negatif yang secara gramatik menegatifkan
predikat. Kata negatif tergolong partikel, yaitu
kata yang tidak dapat diderivasikan atau di
infleksikan. Kata yang tergolong negatif tidak
mengandung makna leksikal, tetapi memiliki
makna gramatikal (Kridalaksana, 2008: 121).
Bahasa Sasak memilikiempat kata negatif yang
dapat mengingkarkan klausa atau Kalimat,
yaitu ndeq ’tidak’, ndeq ie ’bukan’, dendeq
’jangan’, ndeqman ’belum’		
Kata Negatif Ndeq ‘Tidak’
Contoh pemakaian klausa negatif
berbentuk kata ingkar ndeq sebagai berikut.
(1) Aku ndeq demen bekedeq joq no.
’Aku tidak suka bermain ke sana.’
(2) Aku ndeq milu leq acere no.
’Saya tidak mengikuti acara itu.’

(2) Dengan toaqna ndeq ie guru.
’Orang tuanya bukan guru.’
Posisi bentuk ingkar ndeq ie ’bukan’ pada
kedua klausa di atas ada di depan predikat yang
terdiri atas kata/frasa nominal, yaitu amaqna
‘ayahnya’ (1) dan guru ‘guru’ (2). Kata negatif
ndeq ie ’bukan’ digunakan untuk menegatifkan
predikat klausa (1—2). Kedudukannya bersifat
tetap, tegar,dan selaluberada di depan / di awal
predikat sebuah kalimat.
Kata Negatif Dendeq ‘Jangan’
Contoh klausa negatif yang meng
gunakan bentuk ingkar dendeq ‘jangan’ sebagai
berikut.
(1) Kursi ne masih solah dendeq tesalin
juluq.
‘Kursi ini masih bagus jangan diganti
dulu.’
(2) Side dendeq pengabot lamun mele
mendot leq te.
’Kamu jangan malas kalau mau tinggal
di sini.’
Kata negatif dendeq ’jangan’ pada klausa
(1—2) menegatifkan predikat kedua klausa
tersebut. Posisi negatif dendeq bersifat tetap,
tegar, dan berada di depan verba predikat tesalin
‘diganti’ (1), dan di i depan adjektiva pengabot
‘malas’ (2). Kandungan makna dari kata negatif
dendeq‘jangan’ melarang apa yang dinyatakan
oleh predikat klausa (1—2).

Kedudukan bentuk ingkar ndeq ’tidak’
pada kalimat (1) ada di depan predikat berupa
frasa verbal demen bekedeq’suka bermain’ dan
pada kalimat (2) terdapat di depan predikat
berupa verba milu‘mengikuti’. Secara gramatik
kata negatif ndeq ’tidak’ menegatifkan predikat
kedua klausa di atas.
Kata Negatif Ndeqman ’Belum’
Contoh klausa negatif yang meng
Kata Negatif Ndeq Ie ’Bukan’
gunakan bentuk ingkar ndeqman ‘belum’
Contoh klausa negatif yang mengguna sebagai berikut.
kan bentuk ingkar ndeq ie sebagai berikut.
(1) Aku ndeqman mandiq leq kelemaq.
‘Aku belum mandi dari pagi.’
(1) Dengan mama no ndeq ie amaqna.
’Laki-laki itu bukan ayahnya.’
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(2) Buaq paoq no ndeqman masaq.
‘Buah mangga itu belum matang.’
Perilaku kata negatif ndeqman ’belum’
pada klausa (1—2) untuk menegatifkan
predikat yang berasall dari kelas kata verba, dan
adjektiva.Kata negatif ndeqman ’belum’ yang
dipakai untuk menegatifkan predikat, memiliki
ketegaran posisi, yaitu selalu ada depan kata
yang mewakili predikat. Pada contoh (1) kata
negatif dendeq ‘jangan’ posisinya ada di depan
verba predikat mandiq ’mandi’, pada contoh
(2) kedudukannya ada di depan adjektiva
masaq ‘matang’. Kata negatif ndeqman ’belum’
dalam klausa (1—2) menyatakan perbuatan
atau peristiwa yang akan dilakukan atau akan
terjadi.
SIMPULAN
Tiga hal pokok yang menjadi dasar
pembentukan tipe klausa bahasa Sasak, yaitu
berdasarkan fungsi unsur-unsur klausa, kategori
kata/frasa yang mampu menduduki fungsi
predikat, dan berdasarkan ada tidaknya kata
negatif yang secara gramatik mengingkarkan
predikat.
Dari berbagai fungsi tersebut, dapat
ditentukan pola-pola klausa bahasa Sasak
berdasarkan struktur fungsi unsur-unsurnya.
Dari struktur fungsi unsur-unsurnya itu dapat
ditelusuri berbagai tipe klausa bahasa Sasak,
yaitu (a) tipe S–P (Subjek– Predikat), (b) tipe
S–P–O (Subjek–Predikat–Objek), (c) tipe
S–P–K (Subjek–Predikat– Keterangan), (d)
tipe S–P–Pl (Subjek–Predikat–Pelengkap),
(e) tipe S–P–O–Pl (Subjek–Predikat–Objek–
Pelengkap), (f) tipe S–P–O–Pl–K (Subjek–
Predikat–Objek–Pelengkap–Keterangan).
Berdasarkan kategori kata/frasa yang
menduduki fungsi predikat, dapat ditentukan
tipe klausa bahasa Sasak sebagai berikut,
yaitu (1) tipe klausa dengan predikat verba/
frasaverbal, klausa jenis ini masih dapat dibagi
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menjadi enam tipe, yaitu (a) tipe klausa predikat
verba transitif/frasa verbal transitif, (b) tipe
klausa predikat verbaintransitif/frasaverbal
intransitif, (c) tipe klausa predikat verba statif/
frasa verbal statif, (d) tipe klausa predikat
verba pasif /frasa verbal pasif, dan (e) Tipe
klausa predikat verba resiprokal/frasa verbal
resiprokal; (2) tipe klausa predikat nomina/frasa
nominal, (3) tipe Klausa predikat adjektiva/
frasa adjektival, dan (4) tipe klausa predikat
numeralia/frasa numeral.
Berdasarkan ada tidaknya kata negatif
yang secara gramatik mengingkarkan predikat
atau fungsi lainnya, kata negatif dalam bahasa
Sasak dapat dikelompokkan menjadi empat
macam, yaitu ndeq berarti ’tidak’, ndeqie berarti
’bukan’, dendeq berarti ’jangan’, dan ndeqman
berarti ’belum’.
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