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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pronomina penunjuk bahasa Bali yang
berkaitan dengan (a) jenis, (b) ciri-ciri, dan (c) perilaku sintaksis. Teori yang diterapkan
dalam penelitian ini adalah teori linguistik struktural yang memandang bahasa itu sebagai
unit-unit yang tersusun dalam sebuah struktur. Data bersumber pada data lisan dan tulisan.
Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dan sumber tulisan melalui cerita rakyat Bali,
Kamus Bali--Indonesia, dan Tata Bahasa Baku Bahasa Bali. Pengumpulan data menggunakan
metode wawancara dengan teknik simak dan catat. Data yang telah terkumpul kemudian
dianalisis dengan metode agih dengan teknik substitusi. Hasil analisis disajikan dengan
metode formal dan informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pronomina penunjuk
bahasa Bali dapat berupa bentuk dasar. Jika dilihat berdasarkan peran sintaksis, pronomina
penunjuk bahasa Bali dapat berperan substantif, lokatif, deskriptif, dan temporal. Dalam
tataran kalimat pronomina penunjuk bahasa Bali dapat mengisi fungsi subjek, predikat,
objek, dan keterangan.
Kata kunci: pronomina penunjuk, sintaksis, bahasa Bali
Abstract
This research aims to describe Balinese demonstrative pronouns related to (a) types, (b)
feature, and (c) syntactical rules. The theory used in this research is structural linguistic
theory which observes language as units compiled or a structure. The source of data is
oral and written. The oral source taken from interview and the written data from Balinese
folktale, Balinese-Indonesian dictionary, and Balinese grammar. The data is collected by
interviewing and using observes and record technique. Data is analyzed by distribution
method and substitution technique. The result is described by formal and informal method.
The result shows that the Balinese demonstrative pronouns can be basic form. According to
syntactically, the Balinese demonstrative pronouns can be substantive, locative, descriptive,
and temporally roles. In syntactically the Balinese demonstrative pronouns as a subject,
predicate, object, and complement functions.
Keywords: demonstrative pronouns, syntax, Balinese

PENDAHULUAN
Bahasa Bali sebagai bahasa ibu bagi sebagian
besar etnik Bali memiliki kedudukan dan
fungsi yang amat penting. Komunikasi sehariISSN 0854-3283

hari, terutama dalam keluarga etnik Bali,
selalu didominasi oleh pemakaian bahasa
Bali. Apalagi, jika topik pembicaraan bersifat
tradisional, seperti pembicaraan tentang
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masalah adat, kebudayaan, dan agama (Hindu).
Intensitas pemakaian bahasa Bali akan semakin
tinggi jika pembicaraan yang terjadi dalam
keluarga semakin formal. Dalam rapat keluarga,
pembicaraan rencana mengaben atau menikah,
misalnya, masih dominan menggunakan
bahasa Bali. Sebaliknya, semakin santai situasi
pembicaraan, intensitas penggunaan bahasa
Bali akan menurun dan akan muncul pemakaian
bahasa campuran.
Bahasa Bali tidak saja digunakan oleh
penutur asli, tetapi juga oleh penutur bahasa
lain yang sudah lama menetap di Bali. Bahkan,
di suatu tempat di Bali, yakni Kampung Arab
dan Kampung Jawa, hampir sebagian besar
masyarakatnya menggunakan bahasa Bali
sebagai alat komunikasi sehari-hari, baik
dengan sesamanya maupun dengan masyarakat
sekitar.
Bahasa Bali yang umum digunakan di
Bali adalah bahasa Bali kepara ‘modern,
baru’ (Sulaga dkk., 1996, hlm. 3). Lebih lanjut
diuraikan bahwa istilah kepara dalam bahasa
Bali berarti ketah, lumrah, biasa yang dalam
bahasa Indonesia bermakna umum.
Bahasa Bali mengenal adanya tingkatantingkatan bahasa yang disebut dengan anggahungguhing basa atau sor-singgih basa. Adanya
tingkatan-tingkatan bahasa menyebabkan
bahasa Bali dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu bahasa Bali alus, bahasa Bali madia, dan
bahasa Bali kasar (Tim Peneliti Fakultas Sastra
Universitas Udayana, 1978/1979). Ruang
lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi
pada bahasa Bali madia, baik berkaitan dengan
topik maupun contoh dalam kalimat.
Bahasa Bali madia adalah tingkatan
bahasa Bali yang nilai rasa bahasanya berada
di antara bahasa Bali alus ‘halus’ dan bahasa
Bali kasar (bahasa andap ‘rendah’) sehingga
sering juga disebut dengan bahasa antara (tidak
halus dan juga tidak kasar). Bahasa Bali madia
digunakan oleh seseorang dengan wangsa atau
status sosial yang lebih tinggi kepada orang
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yang wangsa atau status sosialnya lebih rendah.
Selain itu, bahasa Bali madia juga digunakan
oleh seseorang kepada orang yang lebih tua,
lebih disegani, atau menduduki suatu jabatan
tertentu dalam masyarakat/adat (Narayana,
1984, hlm. 21). Fakta tersebut menunjukkan
bahwa bahasa Bali masih digunakan secara
aktif oleh penuturnya sehingga perlu di
lestarikan dan dikembangkan.
Pronomina bahasa Bali sudah dibahas
oleh Kersten (1984), Sulaga dkk. (1996), dan
Trisnawati (2015). Kersten (1984, hlm. 82)
membahas pronomina dengan istilah kata ganti.
Khusus untuk pronomina penunjuk, Kersten
(1984, hlm. 83—85) membagi menjadi dua,
yaitu penunjuk penanya dan penunjuk cara.
Berkaitan dengan penunjuk cara (penunjuk
deskriptif menurut istilah Alwi (2003),
Kersten hanya membahas kene ‘begini’ dan
keto ‘begitu’. Pembahasan pun masih terbatas
pada pemakaian pronomina itu dalam kalimat.
Pembahasan pronomina penunjuk yang lebih
lengkap terdapat dalam Sulaga (1996, hlm.
242—243) yang membedakan pronomina
penunjuk menjadi (a) pronomina penunjuk
umum, (b) pronomina penunjuk tempat, dan
(c) pronomina penunjuk ihwal. Pembahasan
pronomina itu terbatas pada pengelompokan
saja. Pembahasan lebih mendalam, baik
mengenai ciri-ciri maupun fungsi yang
diduduki dalam kalimat, belum dilakukan.
Penelitian terbaru tentang pronomina bahasa
Bali dilakukan oleh Trisnawati (2015) yang
membedakan pronomina bahasa Bali atas
pronomina persona, pronomina penunjuk,
dan pronomina penanya. Dalam penelitian
itu pembahasan pronomina, khususnya
pronomina penunjuk, secara mendalam juga
tidak dilakukan mengingat dalam tesis itu
pembahasan difokuskan pada tipologi sintaksis
nomina bahasa Bali.
Pembahasan pronomina juga dilakukan
oleh Hidayah (2013) dalam tulisan berjudul
“Pronomina dalam Bahasa Melayu Manado”.
ISSN 0854-3283
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Dalam tulisan itu dibahas jenis, bentuk, ciri,
dan fungsi pronomina dalam bahasa Melayu
Manado. Pronomina penunjuk bahasa Melayu
Manado dibagi atas pronomina penunjuk
umum, pronomina penunjuk ihwal, pronomina
penanya, dan pronomina penunjuk tempat.
Pembahasan pronomina penunjuk hanya
berkaitan dengan jenisnya, tidak sampai pada
ciri pronomina penunjuk. Selain itu, Nurmiah
(2008) membahas pronomina secara lebih
khusus, yaitu “Pronomina Penunjuk Bahasa
Kaili”. Dalam tulisan itu pronomina penunjuk
dibahas secara lebih mendalam, meliputi ciri,
bentuk, sintaksis, dan semantis.
Penelitian ini bertujuan untuk men
deskripsikan pronomina penunjuk bahasa
Bali berkaitan dengan (a) jenis, (b) ciriciri, dan (c) perilaku sintaksisnya. Teori
yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
teori linguistik struktural yang memandang
bahasa sebagai bangunan yang tersusun dari
satuan unsur dengan setiap satuan memiliki
hierarki dan sistem yang berbeda (Samsuri,
1988). Sejalan dengan itu, Chaer (2003, hlm.
346) menyatakan bahwa linguistik struktural
berusaha mendeskripsikan suatu bahasa ber
dasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki
bahasa itu.
Pronomina didefinisikan sebagai kata
yang dipakai untuk mengacu kepada nomina
lain (Alwi dkk., 2003, hlm. 249). Misalnya,
nomina murid dalam kalimat Murid belajar
dengan penuh semangat dapat diganti
dengan pronomina ia dan dia sehingga
terdapat kalimat seperti Ia belajar dengan
penuh semangat atau Dia belajar dengan
penuh semangat. Lebih lanjut Sementara itu,
menurut Keraf (1979, hlm. 85), pronomina
adalah kata-kata yang menduduki tempattempat nomina dalam hubungan atau posisi
tertentu serta strukturnya sama dengan kata
benda dan diperlakukan sebagai subgolongan
nomina. Karena menduduki tempat-tempat
nomina, pronomina penunjuk dikelompokkan
ISSN 0854-3283
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ke subgolongan nomina.
Dalam bahasa Indonesia terdapat tiga jenis
pronomina, yaitu (1) pronomina persona, (2)
pronomina penunjuk (demonstratif), dan (3)
pronomina penanya. Pronomina demonstratif
merupakan kata-kata yang menunjuk pada
suatu benda. Kata-kata itu bersifat deiktis, yaitu
menunjuk pada hal yang umum, tempat, atau
ihwal (Suladi, 2014, hlm. 28). Alwi dkk. (2003,
hlm. 260) membagi pronomina penunjuk atas
tiga macam, yaitu (1) pronomina penunjuk
umum, (2) pronomina penunjuk tempat, dan
(3) pronomina penunjuk ihwal.
Sudaryanto (1991, hlm. 94) menjelaskan
bahwa pronomina subkategori demonstratif
berkaitan dengan penunjukan terhadap
banyak hal, antara lain (1) dengan substansi
tertentu sehingga timbul adanya pronomina
demonstratif substantif; (2) dengan tempat
tertentu sehingga timbul adanya pronomina
demonstratif lokatif; (3) dengan perian
tertentu sehingga timbul adanya pronomina
demonstratif deskriptif; (4) dengan waktu
tertentu sehingga timbul adanya pronomina
demonstratif temporal; dan (5) dengan
ukuran sehingga timbul adanya pronomina
demonstratif dimensional.
METODE
Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan
metode, yaitu (1) metode dan teknik penyediaan
data, (2) metode dan teknik penganalisisan data,
dan (3) metode dan teknik penyajian hasil analisis
data. Sumber data penelitian ini adalah data
lisan dan data tulisan. Data lisan dikumpulkan
dengan teknik wawancara (Subroto, 1992:37),
sedangkan data tulisan dikumpulkan dengan
penyimakan dan pencatatan (Sudaryanto, 1993,
hlm. 137). Data tulisan diperoleh dari cerita
rakyat Bali, Kamus Bali--Indonesia, dan Tata
Bahasa Baku Bahasa Bali.
Dalam penganalisisan data diterapkan
metode agih (Sudaryanto, 1993:15). Metode
ini digunakan karena alat penentunya adalah
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bagian dari bahasa yang bersangkutan.
Metode agih dibantu juga dengan teknik
substitusi atau penggantian. Hasil analisis data
disajikan dengan metode formal dan informal
(Sudaryanto, 1993, hlm. 144). Metode informal
adalah metode penyajian hasil analisis data
dengan menggunakan kata-kata biasa, se
dangkan metode formal adalah penyajian hasil
analisis data dengan menggunakan tanda-tanda
atau lambang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pronomina Penunjuk
Sesuai dengan penunjukan pronomina
demonstratif, dalam bahasa Bali terdapat empat
jenis pronomina penunjuk, yaitu (1) pronomina
penunjuk substantif, (2) pronomina penunjuk
lokatif, (3) pronomina penunjuk deskriptif, dan
(4) pronomina penunjuk temporal. Keempat
jenis pronomina penunjuk itu dideskripsikan
berikut ini.
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(3) Bibi Sariané meli bunga ené.
‘Bibi Sari yang membeli bunga ini.’
(4) Tibanan suba Narajana nyalanang geginané
ento.
‘Bertahun-tahun sudah Narajana menjalankan
pekerjaan itu.’
(5) Arta branané ento engkebanga baan
malingé.
‘Harta benda itu disembunyikan oleh
pencuri.’
(6) Ento pondok pekak tiangé.
‘Itu rumah kakek saya.’

Contoh (1)—(6) memperlihatkan kalimat
yang memuat pronomina penunjuk substantif
ené ‘ini’(1)—(3) dan ento ‘itu’ (4)—(6).
Pronomina ené ‘ini’ dan ento ‘itu’ dapat
menempati posisi awal dan akhir kalimat.
Berdasarkan data, pronomina ené ‘ini’ dan ento
‘itu’ mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

Pronomina Penunjuk Substantif
(a) Dapat didahului oleh kata negasi tusing
Pronomina penunjuk substantif dalam bahasa
‘bukan/tidak’
Bali adalah ené ‘ini’ dan ento ‘itu’. Pronomina
Contoh:
(1) Tusing enébukun tiangé.
ené ‘ini’ memiliki variasi pemakaian né dan
‘Bukan ini buku saya.’
ténénan dan pronomina ento memiliki variasi
to dan totonan. Variasi itu muncul karena dialek
(2) Tusing ento pondokpekak tiangé.
penutur. Dalam tulisan ini diacu pronomina ené
‘Bukan itu rumah kakek saya.’
‘ini’ dan ento ‘itu’ sebagai bentuk baku.
Pronomina ené ‘ini’ mengacu pada (b) Dapat menggantikan nomina insani dan
sesuatu yang dekat dengan pembicara/penulis,
nomina noninsani
sedangkan pronomina ento ‘itu’ digunakan
a. Nomina Insani
untuk mengacu sesuatu yang agak jauh dari
Contoh:
pembicara/penulis, pada masa lampau, atau
(1) Ni Nyoman Sari panak Pan Subagia.
pada informasi yang telah lalu. Berikut contoh
‘Ni Nyoman Sari anak Bapak
Subagia.’
penggunaannya dalam kalimat.
(1) Ené bukun tiangé.
‘Ini buku saya.’

(1a) Ené panak Pan Subagia.
‘Ini anak Bapak Subagia.’

(2) Ené umah dadong tiangé.
‘Ini rumah nenek saya.’

(1b) Ento panak Pan Subagia.
‘Itu anak Bapak Subagia.’
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‘Rumah itu amat asri.’
Pada contoh (1) Ni Nyoman Sari adalah
(3) Tingkah ibané ené ngranayang guminé
nomina insani. Nomina insani itu dapat
mabiayuban.
diganti oleh pronomina ené ’ini’, contoh
‘Tingkah lakumu ini membuat dunia
(1a), dan pronomina ento ‘itu’, contoh
bergejolak.’
(1b).
b. Nomina Noninsani
Pada contoh (1)—(3) Emas-emasan ento
Contoh:
‘Perhiasan emas itu’, Pondoké ento ‘Rumah
(1) Nasi jemaka tekén Luh Sari.
itu’, dan Tingkah ibané ené ‘Tingkah lakumu
‘Nasi diambil oleh Luh Sari.’
ini’ adalah frasa nominal yang terdiri atas
inti emas-emasan ‘perhiasan emas’, pondoké
(1a) Ené jemaka tekén Luh Sari.
‘pondok’, dan tingkah ibané ‘tingkahmu’ dan
‘Ini diambil oleh Luh Sari.’
atribut ené ‘ini’dan ento‘itu’.
(1b) Ento jemaka tekén Luh Sari.
Pada contoh (3)—(4) berikut ené ‘ini’ dan
‘Itu diambil oleh Luh Sari.’
ento ‘itu’ sebagai nomina juga dapat menduduki
fungsi subjek. Berikut contohnya.
Nasi ‘nasi’ pada (1) termasuk nomina
noninsani dan pada (1a) dan (1b) dapat diganti
(4) Ené beli tiang ibi.
dengan pronomina ené ‘ini’ dan ento‘itu’.
‘Ini saya beli kemarin.’
(5) Ento juanga tekén i mémé.
(c) Dapat didahului oleh pronomina
‘Itu diambil oleh ibu.’
persona
Dalam bahasa Bali pronomina penunjuk
Contoh (4)—(5) dapat berterima jika ada
ené ‘ini’ dan ento‘itu’ dapat didahului oleh
pemahaman yang sama antara pembicara dan
pronomina persona tiang ’saya’ dan ia ‘dia’
lawan bicara.
seperti tampak pada contoh berikut.
Contoh:
(e) Dapat menduduki fungsi objek
(1) Tiang ené panak Pan Nirta ané paling
Pronomina penunjuk ené ‘ini’ dan ento‘itu’
cenika.
juga dapat mengisi fungsi objek sebagai
‘Saya ini anak Bapak Nirta yang paling
kecil.’
atribut dalam frasa nominal, seperti contoh
berikut.
(2) Ia ento méméné.
‘Dia itu ibunya.’

(d) Dapat menduduki fungsi subjek
Pronomina penunjuk ené ‘ini’ dan ento ‘itu’
sebagai atribut dalam frasa nominal dapat
menduduki fungsi subjek.
Contoh:
(1) Emas-emasan ento juangatekén
malingé.
‘Perhiasan emas itu diambil oleh
pencuri.’
(2) Pondoké ento kalintang asri.

ISSN 0854-3283

(1) I Lacur ajaka timpal-timpalné nguber siapé
ené.
‘I Lacur dengan teman-temannya mengejar
ayam ini.’
(2) Bapa meli ento.
‘Ayah membeli itu.’

Pada contoh (1)—(2) frasa nominal I
Lacur ajaka timpal-timpalné ‘I Lacur dengan
teman-temannya’ dan nomina Bapa ‘Ayah’
menduduki fungsi subjek; nguber mengejar’
dan meli ‘membeli’ berupa verba transitif
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sebagai predikat; frasa nominal siapé ené ‘ayam
ini’ dan nomina ento sebagai objek.
(f) Dapat menduduki fungsi keterangan
Dalam contoh berikut pronomina ené
‘ini’ dan ento ‘itu’ dapat mengisi fungsi
keterangan.
(1) Bapan tiangé nyekolahang panak-panakné
		
S		
P		
O		
ulian ento.
K
‘Ayah saya menyekolahkan anak-anaknya
karena itu.’

Halaman 111 — 120

(1) “Ah... paling melah dini dogén i déwék
nginep.”
‘Ah ... lebih baik saya menginap di sini
saja.’
(2) Ih Belog, nyak ngidih nasi dini?
‘Ih Belog, mau minta nasi di sini?’
(3) Da negak ditu!
‘Janganlah duduk di situ!’
(4) Ditu masih tusing ada anak ngadep
mako.
‘Di sana juga tidak ada penjual
tembakau.’

(2) Mémé nyepeg punyan biuné aji ené.
S
P
O
K
‘Ibu memotong pohon pisang dengan ini.’

Berdasarkan contoh (1)—(4), dapat
ditentukan ciri-ciri pronomina penunjuk lokatif
sebagai berikut.
(a) Dapat didahului oleh kata negasi tusing
Pada contoh (1)—(2) ulian ento ‘karena itu’
‘tidak/bukan’
dan aji ené ‘karena ini’ adalah frasa adverbial
Contoh:
yang menduduki fungsi K (keterangan). Frasa
(1) Tusing dini tiang meli baju ené.
nominal Bapan tiangé ‘Ayah saya’ (1) dan
‘Bukan di sini saya membeli baju ini.’
nomina Mémé ‘Ibu’ (2) menduduki fungsi S
(subjek), verba nyekolahang ‘menyekolahkan’
(2) Tusing ditu pejanga peraboté.
‘Bukan di situ ditaruhnya barang itu.’
(1) dan nyepeg ‘memotong’ (2) mengisi fungsi
predikat, serta nomina panak-panakné ‘anak(b) Dapat menggantikan tempat
anaknya’ (1) dan frasa nominal punyan biuné
Contoh:
‘pohon pisang’ sebagai objek.
(1) Sari lakar nongos sig umah dadongé.
‘Sari akan tinggal di rumah nenek.’

Pronomina Penunjuk Lokatif
Dalam bahasa Bali terdapat dua pronomina
(2) Sari lakar nongos dini.
penunjuk tempat, yaitu ditu ‘di situ’ dan dini
‘Sari akan tinggal di sini.’
‘di sini’. Pronomina penunjuk tempat dini ‘di
sini’ dalam bahasa Bali merupakan pronomina
(3) Sari lakar nongos ditu.
‘Sari akan tinggal di sana.’
yang digunakan untuk menunjuk lokasi
atau tempat yang dekat dengan pembicara.
Pada contoh (1) frasa preposisional sig umah
Pronomina penunjuk tempat ditu ‘di situ’
merupakan pronomina yang digunakan untuk dadongé ‘di rumah nenek’ dapat diganti oleh
menunjuk lokasi atau tempat yang agak jauh pronomina dini ‘di sini’ (2) dan ditu ‘di situ’ (3).
(c) Dapat didahului oleh pronomina persona
dari si pembicara. Penggunaan pronomina
Contoh:
penunjuk tempat dini ‘di sini’ dan ditu ‘di
(1) Ia dini.
situ’ terlihat pada konteks-konteks kalimat
‘Saya di sini.’
berikut ini.
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Sama halnya dengan pronomina jenis
yang lain, pronomina penunjuk deskriptif kéné
‘begini’, kéto ‘begitu’ juga dapat memiliki ciriPada contoh (1)—(2) pronomina dini ‘di ciri sebagai berikut.
sini’ dan ditu ‘di situ’ dapat didahului oleh
(a) Dapat didahului oleh kata negasi tusing
pronomina persona Ia ‘Ia’ (1) dan Tiang ‘Saya’
‘tidak/bukan’
(2).
Contoh:
(d) Dapat menduduki fungsi keterangan
(1) Tusing kéné dotang tiang.
‘Bukan begini maksud saya.’
Contoh:
(2) Tiang ditu.
‘Saya di situ.’

(1) Arta branané ento engkebanga dini.
‘Harta benda itu disembunyikannya di
sini.’
(2) Ditu I Cupak ngeling gelur-gelur.
‘Di sana I Cupak menangis berteriakteriak.

Berdasarkan contoh (1)—(2), pronomina
dini ‘di sini’ dan ditu ‘di situ’ dapat mengisi
fungsi keterangan dalam kalimat.

(2) Tusing kéto munyin ceceké.
‘Bukan begitu suara cecak.’

(b) Dapat mengganti ‘perihal’

(1) Ané jemaka warna barak.
‘Yang diambilnya warna merah.’
(1a) Ané jemaka warna kéné.
‘Yang diambilnya warna begini.’
(1b) Ané jemaka warna kéto.
‘Yang diambilnya warna begitu.’

Pronomina Penunjuk Deskriptif
Pada kalimat (1a)—(1b) pronomina
Pronomina penunjuk deskriptif dalam bahasa
demonstratif kéné ‘begini’ dan kéto ‘begitu’
Bali adalah kéné ‘begini’, kéto ‘begitu’. Contoh
dapat menggantikan perihal barak ‘merah’
penggunaan pronomina penunjuk deskriptif
(1).
dapat dicermati berikut ini.
(c) Dapat didahului oleh pronomina
persona
(1) Ratu Bhatara nguda kéné lacur titiangé
Contoh:
manumadi?
‘Tuhan, mengapa begini buruk saya
menjelma?’

(2) Bah, yén kéné undukné, pocol makaronan
ngajak I Kambing.
‘Bah, kalau begini ceritanya, rugi berteman
dengan I Kambing.’

(1) Ia kéné ngomong tekén Ketut.
‘Ia begini ngomong kepada Ketut.’
(2) Tiang kéto ngomong ajak ia.
‘Saya begitu ngomong dengan dia.’

Pronomina ia ‘ia’ (1) dan tiang ‘saya’ (2)
adalah pronomina persona yang mendahului
pronomina demonstratif kéné ‘begini’ dan kéto
‘begitu’.
(d) Dapat menduduki fungsi predikat
Contoh:
(4) Yan kéto mémé, tiang milu kema ka gunung
(3) Ningeh munyin adiné kéto, I Cupak
makesiab.
‘Mendengar bicara adiknya begitu, I Cupak
terkejut.’
alas.
‘Kalau begitu ibu, saya ikut ke sana ka
gunung hutan.’
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(1) Gambarné kéné.
S
P
‘Gambarnya begini.’
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(2) Asané kéto.
S
P
‘Rasanya begitu.’

Pada contoh (1)—(2) pronomina
demonstratif kéné ‘begini’ dan kéto ‘begitu’
mengisi fungsi predikat dalam struktur
kalimat.
(e) Dapat menduduki fungsi keterangan
Contoh:
(1) Kéné ia ngorahin reramanné.
K S
P
O
‘Begini ia memberitahu orang tuanya.’
(2) Kéto Madé ngajahin panakné.
K
S
P
O
‘Begitu Made mengajari anaknya.’

Halaman 111 — 120

(1) Tiang nyanan lakar ngateh mémé ka
peken.
‘Saya nanti akan mengantar ibu ke pasar.’
(2) Ia mani lakar ka Jawa.
‘Dia besok akan ke Jawa.’

(c) Dapat menduduki fungsi keterangan
Contoh:

(1) Jani I Cicing Gudig kurukang masastra.
K
S
P
Pel
‘Sekarang I Cicing Gudig diajarkan
bersastra.’
(2) I Madé tusing mulih ibi.
S
P
K
‘Made tidak pulang kemarin.’
(3) Tuni tiang ningeh jaranné malaib.
K
S
P
O
Pel
‘Tadi saya dengar kudanya berlari.’

Pada contoh (1)—(2) pronomina demonstratif
kéné ‘begini’ dan kéto ‘begitu’ mengisi fungsi
Perilaku Sintaksis Pronomina Penunjuk
keterangan.
Pembahasan pronomina penunjuk bahasa Bali
berdasarkan perilaku sintaksis dibahas pada
Pronomina Penunjuk Temporal
tataran frasa dan klausa. Pada tataran frasa
Dalam bahasa Bali pronomina penunjuk
dapat dilihat kemungkinan jenis kata yang dapat
temporal ditunjukkan oleh beberapa kata, yaitu
mendampingi pronomina penunjuk bahasa Bali.
tuni ‘tadi’, jani ‘sekarang’, mani ‘besok’, ibi
Adapun dalam tataran klausa, pembahasan
‘kemarin’ dan, nyanan ‘nanti’. Sama halnya
berdasarkan pada fungsi dan peran yang dapat
dengan jenis pronomina yang lain, pronomina
ditempati oleh pronomina penunjuk.
penunjuk temporal juga memiliki beberapa ciri
sebagai berikut.
Pronomina Penunjuk pada Tataran Frasa
Pada tataran frasa pronomina penunjuk
(a) Dapat didahului oleh kata pengingkar
bahasa Bali dapat didahului oleh nomina dan
sing/tusing ‘tidak/bukan’
pronomina persona. Dalam penggabungan itu
Contoh:
terbentuk frasa nominal dan frasa pronominal.
(1) Tusing jani tiang meli baju.
Berikut contohnya.
‘Tidak sekarang saya membeli baju.’
(2) Ia teka puan, tusing ibi.
‘Ia datang dua hari lalu, bukan kemarin.’

(1) Sepéda ené siteng gati.
‘Sepeda ini sangat kuat.’

(b) Dapat didahului oleh pronomina
persona
Contoh:

(2) Ia ento ané ngaba pipis tiangé.
‘Dia itu yang membawa uangku.’

118

, Vol. 28, No. 1, Juni 2016

(3) Piring ento luung pesan.
‘Piring itu bagus sekali.’
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Halaman 111 — 120

(4) Tiang ené suba nabung uli cenik.
‘Saya ini sudah menabung sejak kecil.’

(Ni Luh Partami) Demonstrative Pronouns in Balinese

(6) Ia ngorahang keto.
S
P
O

‘Ia mengatakan itu.’
Pada contoh (1) dan (3) sepéda ené ‘sepeda
ini’ dan piring ento ‘piring ento’ adalah frasa
(7) Pekak Nama nongos ditu.
nominal dengan unsur pusat sepéda ‘sepeda’
S
P
K
(1) dan piring ‘piring’ (2), sedangkan unsur
‘Kakek Nama bertempat tinggal di situ.’
ené ‘ini’ (1) dan ento ‘itu’ (2) adalah atribut.
Sementara itu, pada contoh (2) dan (4) ia ento
(8) Reraman tiangé mulih nyanan.
S
P
K
‘dia itu’ dan tiang ené ‘saya ini’ termasuk frasa
‘Orang tua saya pulang nanti.’
pronominal persona dengan ia ‘ia’ (2) dan tiang
‘saya’ (4) sebagai pusat dan ento ‘itu’ (2) dan
Peran Sintaksis Pronomina Penunjuk
ené‘ini’ (4) sebagai atribut.
Peran sintaksis pronomina penunjuk dapat
Pronomina Penunjuk pada Tataran Klausa dijelaskan dari jenis makna yang dinyatakannya
Pada tataran klausa terdapat empat fungsi yang (Nurmiah, 2008, hlm. 93). Dalam bahasa Bali
dapat diisi oleh pronomina penunjuk bahasa pronomina penunjuk ene ‘ini’ dan ento ‘itu’
Bali, yaitu fungsi subjek, predikat, objek, dan adalah pronomina penunjuk yang menyatakan
keterangan. Fungsi subjek dapat diisi oleh peran substantif ‘menyatakan benda’; dini
pronomina penunjuk substantif dan pronomina ‘di sini’ dan ditu ‘di situ’ berperan lokatif
penunjuk lokatif, fungsi predikat dapat diisi ‘tempat’; kene ‘begini’ dan keto ‘begitu’
oleh pronomina penunjuk lokatif, fungsi objek berperan deskriptif ‘ Berdasarkan pembahasan
dapat diisi oleh pronomina penunjuk substantif sebelumnya, peran sintaksis pronomina
dan pronomina penunjuk deskriptif, dan fungsi penunjuk dalam bahasa Bali menyatakan peran
keterangan dapat diisi oleh pronomina penunjuk substantif, lokatif, deskriptif, dan temporal.
lokatif dan pronomina penunjuk temporal. Berikut contohnya.

Berikut contohnya.

(1) Ento bunga cepaka.
S
P
‘Itu bunga cempaka.’
(2) Ditu umah tiangé.
S
P
‘Di sana rumahku.’
(3) Tiang dini.
S
P
‘Saya di sini.’
(4) Madé ditu.
S
P
‘Made di sana.’
(5) Tiang meli ené ka peken.
S
P O
K
‘Saya membeli ini ke pasar.’
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(1) Ento timpal tiangé.
‘Itu temanku.’
(2) Ditu Madé ngantiang timpalné.
‘Di sana Made menunggu temannya.’
(3) Kene méméné mamunyi.
‘Begini bicara ibunya.’
(4) Puan anténé lakar malali mulih.
‘Dua hari (lagi) pengantin akan main ke
rumah.’

Contoh (1)—(4) memperlihatkan peran
sintaksis yang ditunjukkan oleh pronomina
penunjuk bahasa Bali. Pada contoh (1) Ento
‘Itu’ menunjukkan peran substantif, Ditu ‘Di
sana’ (2) berperan lokatif, Kéné ‘Begini’ (3)
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Halaman 111 — 120

berperan deskriptif, dan Puan ‘Dua hari’ (4) Narayana, I.B. (1984). “Anggah-Ungguhing
Basa Bali”. Majalah Widya Pustaka.
berperan temporal.
Denpasar: Unud.
SIMPULAN
Pronomina penunjuk bahasa Bali yang dianalisis
dari segi bentuk, peran sintaksis, dan fungsi
menghasilkan hal-hal berikut. Dari segi bentuk,
pronomina penunjuk bahasa Bali berupa bentuk
dasar, seperti ené ‘ini’, kéto ‘begitu’, dan ibi
‘kemarin’.
Berdasarkan peran sintaksis, pronomina
penunjuk bahasa Bali berperan substantif,
lokatif, deskriptif, dan temporal. Pronomina
penunjuk bahasa Bali dapat mengisi fungsi
subjek, predikat, objek, dan keterangan.
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