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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bentuk-bentuk sapaan dalam bahasa Bugis
dialek Sidrap dan contoh-contoh penggunaannya dalam masyarakat. Kajian difokuskan
pada penggunaan bahasa Bugis dialek Sidrap Kecamatan Dua Pitue. Sumber data untuk
keperluan analisis data digunakan data tuturan bahasa Bugis dialek Sidrap yang
diperoleh melalui penyimakan/ penyadapan (observasi), dan elisitasi. Hasilnya diperoleh
berbagai bentuk sapaan, yaitu sapaan yang berbentuk hubungan vertikal, seperti: nenek
(nenek), indok, (mama, ibu), ambo (bapak), nak (nak), dan appo (cucu). Sapaan yang
berbentuk hubungan horizontal seperti: dik (dik), daeng (kakak), ipak (ipar), sellaleng
(lago), sapposiseng (sepupu sekali), sappokkadua (sepupu dua kali), anure (kemanakan),
ammure (tante dan om), baiseng (besan), dan sappo (sepupu). Selain itu ada juga sapaan
yang digunakan untuk bangsawan, yaitu petta, andi, pung dan iye. Serta sapaan yang
digunakan untuk orang yang telah menunaikan ibadah haji, yaitu aji. Bentuk-bentuk
sapaan dalam bahasa Bugis dialek Sidrap ada yang berbeda dengan sapaan yang
digunakan dalam bahasa Bugis dialek lain.

Kata kunci: sapaan, dialek Bahasa Bugis, Sidrap.

This research aims to present the forms of greeting in Buginese using Sidrap dialect   and
the examples used in community. The study focused on the use of Buginise using Sidrap
dialect in Dua Pitue district. The data were obtained through observation and elicitation.
The results indicated various greetings based on vertical relationships, such as nenek
(grandmother), indok (mother), ambo (father), son (children), and appo  (grandchildren),
and horizontal relationships, such as dik (younger brother/sister), daeng (older
mother/sister), ipak (brother/sister in law), sellaleng, sapposiseng (first cousin),
sappokkadua (second cousin), anure (niece/nephew), amuré (aunt/uncle), and baiseng
(mother/father in law).  Other greetings are those used for social ranks, such as  petta,
andi, pung, and iyye, and for people who completed the Islamic pilgrimage or hajj (aji).
The greetings in Buginese using Sidrap dialect showed distinctive characteristics of the
region compared to those in other Bugis languages.

Key words: forms of greeting, Buginese dialect, Sidrap.

PENDAHULUAN
Bahasa Bugis merupakan wadah pelestarian budaya salah satu daerah di Indonesia yang memiliki
sejarah dan tradisi yang cukup tua dan dipelihara oleh masyarakat pemiliknya. Selain itu, bahasa
Bugis merupakan alat komunikasi yang cukup penting di daerah Sulawesi Selatan, di samping
bahasa Indonesia.  Bahasa Bugis merupakan salah satu bahasa daerah di Sulawesi Selatan yang
mempunyai jumlah penutur terbesar; diperkirakan 4,5 juta jiwa (Said, 1997:2).

Penutur bahasa Bugis mendiami sebelas kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:
Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang, Pare-Pare Barru, sebagian
Kabupaten Maros, Pangkep, Sinjai, dan Bulukumba. Bahasa Bugis tersebut memiliki dialek
tersendiri sesuai dengan letak geografisnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Fasold
(1984) yang menyatakan bahwa dalam sosiolinguistik tidak ada bahasa yang monolitik, setiap
bahasa ada ragamnya dan setiap ragam ada subragamnya. Bahkan tuturan individu pun
beragam. Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Bali, Sasak, dan
Bugis, memiliki beberapa dialek regional dan dialek sosial.
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Banyaknya ragam bahasa geografis dan sosial merujuk pada setiap kelompok masyarakat
dalam berinteraksi terhadap sesamanya menggunakan sekurang-kurang dua komponen yaitu,
peserta dan bahasa (Sumampouw, (2000: 220). Peserta dalam interaksi verbal yaitu pembicara
(P1) dan mitra bicara (P2). Salah satu aspek yang penting dalam interaksi verbal adalah sistem
penyapaan, sebagai pewujudan saling menghormati. Sehubungan dengan hal ini, khusus
masyarakat Bugis memiliki kata penyapa tersendiri sebagai pertanda penghormatannya terhadap
sesamanya. Dalam bahasa Bugis dialek Sidrap (BBS) kata penyapa tersendiri yang digunakan
serentak dengan pronomina.

Aga mubawa         sapposiseng
apa engkau bawa  sepupu sekali
‘Apa yang Engkau bawa sepupu sekali’

Berdasarkan contoh kata penyapa di atas, kata penyapa bahasa Bugis dialek Sidrap
memiliki bentuk yang unik, karena digunakan dengan hubungan kekerabatannya.  Penggunaan
kata penyapa seperti di atas  tidak lazim digunakan dalam bahasa Bugis secara umum.   Penutur
bahasa Bugis umum menggunakan kata penyapa sebagaimana halnya sapaan yang digunakan
dalam bahasa Indonesia. Keunikan tersebut disebabkan oleh perbedaan letak geografis, dan
budaya daerah, sehingga bahasa daerah Bugis yang digunakan bervariasi antara satu daerah
dengan daerah yang lain, termasuk pemakaian kata penyapa.

Selain itu, masyarakat Bugis juga mengenal adanya starata sosial , yaitu adanya bangsawan,
rakyat biasa, dan hamba. Namun, hamba  hampir-hampir  tidak dikenal lagi sekarang, termasuk di
Kabupaten Sidrap. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Darwis (1995:33). Secara tradisional,
orang Bugis mengenal paling kurang tiga lapisan sosial, yaitu (a) masyarakat arung, (b)
masyarakat to sama, dan (c) masyarakat ata. Strata-strata sosial yang telah disebut di atas
mempunyai kata penyapa tersendiri dalam berkomunikasi. Khusus suku Bugis dialek Sidrap
hanya mengenal dua strata sosial, yaitu: arung dan to sama (bangsawan dan rakyat biasa). Oleh
karena itu, bentuk penyapaannya pun berbeda. Kata penyapa yang digunakan  kepada bangsawan
yaitu pung, sedangkan petta, digunakan untuk menyapa bangsawan yang lebih tua. Adapun sapaan
untuk yang lebih muda yaitu andi.

Selanjutnya, kata penyapa terhadap rakyat biasa, dapat  ditinjau dari (1) hubungan darah
(keluarga) misalnya saudara (kakak/ adik), sepupu sekali, sepupu dua kali, ipar, (2) nama diri (3)
julukan (4) gelar terhadap orang yang telah memenunaikan ibadah haji, dan (5) kata seru. Oleh
karena itu, bahasa Bugis dialek Sidrap memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan
dengan bahasa daerah Bugis dialek lain.

Keunikannya itu mendorong penulis meneliti bentuk-bentuk kata penyapa bahasa Bugis
dialek Sidrap. Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan strata sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengacu pada prinsip dasar sosiolinguistik yang melihat
bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat multibahasa yang berusaha menjawab pertanyaan
“... siapa yang berbicara kepada siapa dan menggunakan bahasa apa serta bilamana dengan maksud
apa?” (Fishman, 1969).

KERANGKA TEORI
Salam dan sapaan, walaupun kedengarannyan remeh, memiliki makna sosial yang penting. Salam
dan sapaan dapat berfungsi sebagai tanda bahwa kita memperhatikan orang yang disapa
(Kartomihardjo, 1988:27) mengingat pentingnya sapaan dalam kehidupan bermasyarakat bila lupa
menggunakannya dalam berkomunikasi, dapat dianggap sombong, lupa diri, dan sebagainya oleh
orang yang seharusnya disapa. Selanjutnya, Kartomihardjo dengan mengutip Malinowsky
(1988:28) mengatakan salam dan sapaan adalah suatu ucapan, biasanya sepatah dua patah kata,
yang tidak hanya menyampaikan suatu pendapat atau gagaan, tetapi juga sebagai tanda adanya
ikatan sosial. Ada dua fungsi sapaan menurut Chaika (1982:46). Pertama, sapaan digunakan
pertama-tama untuk kekuasaan dan solidaritas. Kedua, sapaan dapat berulang-ulang terus dalam
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suatu percakapan agar memperkuat hubungan keintiman dan kekuasaan antara pesapa dan
penyapa.

Senada dengan pendapat Chaika, Kridalaksana (1982:155) berpendapat bahwa sistem
sapaan adalah sistem yang mengikat unsur-unsur bahasa yang menandai perbedaan status dan
peran partisipan dalam komunikasi dengan bahasa. Selanjutnya, dia menyebutkan sembilan
jenis kata sapaan dalam bahasa Indonesia untuk menyapa seseorang, yaitu (1) kata ganti orang
(kamu, engkau); (2) nama diri (Tuti, Rijal); (3) istilah kekerabatan (bapak, ibu, kakak); (4) gelar
dan pangkat (dokter, profesor, letnan, ustads)  ;  (5)  bentuk  pelaku  nomina  (penonton,
pendengar, pemirsa); (6) bentuk nomina –ku (Tuhanku, anakku, sayangku); (7) kata deiksis
(sini, situ, di situ);  (8)  bentuk  nomina  lain  (awak, bung, tuan); (9) bentuk zero (penghilangan
kata sapaan).

Menurut Alwi (1988:258), keanekaragaman dalam bahasa maupun budaya daerah,
memakai bahasa Indonesia memiliki pula bentuk-bentuk lain yang dipakai sebagai penyapa
untuk persona kedua dan pengacu untuk persona pertama dan ketiga. Sehubungan dengan itu,
dalam bahasa Bugis terdapat pronomina persona kedua bentuk  bebas sebagai penyapa, yaitu iko
(engkau) dan idik (engkau hormat). Selain itu, terdapat pula pronomina persona kedua bentuk
klitik meliputi,  -ko,- kik, -mu, dan –ta (Tupa, 1997).  Pada dasarnya ada empat faktor yang
mempengaruhi hal itu: (1) letak geografis, (2) bahasa daerah, (3) lingkungan sosial, dan (4)
budaya bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, Wolfram (1998) menyatakan bahwa menyapa seseorang
dengan sapaan ‘Mrs’, ‘Ms’, atau dengan nama pertama bukan saja persoalan pemilihan kata-
kata melainkan hubungan dan posisi sosial si pembicara (penutur) dan pendengar (petutur).
Berkaitan dengan posisi sosial pembicara dengan pendengar dalam Semiotik Sosial disebut
dengan istilah tenor, yaitu hubungan antara partisipan yang terlibat, sifat partisipan, status dan
peran partisipan (Saragih, 1992:66, Sutjaja, 1990:69; Santosa, 2003:149). Sistem tenor meliputi
status (hubungan sederajat atau tidak sederajat), kontak (akrab atau berjarak), dan efek
(penilaian pembicara terhadap lawan bicara).

Selain pendapat di atas, Sumarsono dan Partana (2002:62) membedakan istilah
kekerabatan (term of reference) dan kata sapaan (term of address). Istilah kekerabatan mengacu
kepada hubungan kekeluargaan, misalnya kakak, adik, bapak, bibi, dan ipar. Istilah atau kata
sapaan mengacu kepada bagaimana kita menyapa atau memanggil orang-orang. Adapun Pateda
(1987:69) menyebut delapan kategori kata sapaan yang terdapat dalam bahasa Gorontalo, yaitu
berdasarkan: (1)  warna kulit (maputi ‘mak  putih’);  (2)   telah  menikah  (tilei patima, tenei
Johan); (3)  besar kecilnya badan (kada’a ‘kakak yang badannya besar’); (4)  tinggi rendahnya
badan (katinggi ‘kak  yang  tinggi’);  (5)   orang  ke  berapa  di  antara  mereka  bersaudara  (kadua
‘kakak yang kedua’); (6)  hubungan kekerabatan (papa ‘ayah’, mama ‘ibu’); (7)  panggilangan
kesayangan (no’u ‘gadis’, uti ‘laki-laki’); (8) pekerjaan, keahlian, atau pangkat (guru, pak
camat).

Adapun hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti yang berikut ini. Hasil
penelitian Yatim (1984) yang berjudul “Sistem Honorifik Bahasa Makassar: sebuah Analisis
Sosiollinguistik.” Penelitian ini menyebutkan tiga pola sapaan dalam bahasa Makassar, yaitu (1)
pola sapaan dengan selektor utama hubungan darah/kaum bangsawan (misalnya sapaan karaeng
‘yang dipertuan’); (2) pola sapaan dengan utama pekerjaan/jabatan (misalnya, pak camat); (3)
pola sapaan dengan selektor utama hubungan keluarga (misalnya, –ki daeng Rani, -ki daeng, -ki,
-ko dan bapak).

Hasil penelitian selanjutnya, yaitu Hasyim (2005) yang berjudul “Penggunaan Bahasa
pada Masyarakat Tutur Makassar: Kajian Sosiolinguistik di Kabupaten Gowa.” Bertitik tolak
dari konsep Hymes, penelitian ini menyebutkan status sosial sebagai salah satu faktor penentu
dalam penggunaan bahasa. Ada tiga status sosial yang menentukan variasi penggunaan bahasa,
khususnya bentuk kata penyapa, yaitu (1) status sosial lebih tinggi; (2) status sosial sederajat;
dan (3) status sosial lebih rendah.
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METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode
deskriptif adalah yang berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris ada dan
tetap digunakan oleh masyarakat penuturnya. Metode deskriptif ini digunakan untuk
mendapatkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak
dimaksudkan untuk menyimak penggunaan bahasa Bugis oleh penuturnya. Teknik ini
dilanjutkan dengan teknik dasar berupa teknik sadap dan teknik lanjut berupa simak libat cakap,
rekam, dan catat. Teknik dasar yang berupa teknik sadap digunakan untuk menyadap
penggunaan bahasa Bugis dialek sidrap. Teknik lanjut berupa teknik simak libat cakap yaitu
peneliti terlibat lagsung dalam dialog atau pembicaraan disertai dengan teknik rekam dan teknik
catat (Sudaryanto, 1993). Jumlah penutur bahasa Bugis yang direkam percakapannya sebanyak

Selanjutnya, teknik elisitasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terarah,
ditujukan kepada informan dengan maksud untuk menemukan tuturan yang berhubungan
dengan objek yang diteliti.

Adapun data dalam penelitian ini adalah tuturan masyarakat yang terdapat bentuk-bentuk
sapaan bahasa Bugis dialek Sidrap. Sumber datanya diambil dari penutur asli bahasa Bugis yang
berdomisili di Kecamatan Dua Pitu E Kabupaten Sidrap.

Analisis data dilakukan melalui tahap-tahap: (1) mendeskripsikan data kata penyapa; (2)
mengklasifikasi bentuk-bentuk kata penyapa; (3) menganalisis bentuk-bentuk kata penyapa; dan
(4) membuat inferensi terhadap bentuk- bentuk kata penyapa dalam bahasa Bugis dialek Sidrap
dan penggunaannya dalam masyarakat.

BENTUK-BENTUK KATA PENYAPA DALAM BAHASA BUGIS DIALEK SIDRAP
a. Hubungan Kekerabatan SecaraVertikal

1) Nenek (nenek/kakek)
 Nenek digunakan untuk menyapa orang tua ibu dari pihak ibu atau bapak dari ibu dan

begitu juga sebaliknya untuk menyapa kedua orang tua ayah, serta untuk menyapa
orang yang lebih tua umurnya yang sebaya dengan nenek. Ada yang menarik dari kata
penyapa nenek. Bahasa Bugis dialek Sidrap tidak mengenal kata penyapa untuk kakek,
nenek perempuan ataupun kakek; tidak dibedakan sapaannya, yaitu nenek (nek).

(1) Purani manre Nenek?
sudah makan nenek?
‘Sudah makan Nenek?’

(2) Kegaki’ lok lao Nenek?
di mana mau pergi nenek?
‘Mau ke mana Nenek?’

(3) Dek taitai eppota Nenek?
tidak  kita dilihat cucu nenek?
‘Cucu nenek tidak dilihat?’         ‘

2) Indok (mama /ibu)
Indok digunakan untuk menyapa orang tua perempuan. Sapaan indok sama untuk semua
bahasa Bugis di Sulawesi Selatan. Selain digunakan untuk menyapa, ada juga yang
mendampingkan namanya dengan sapaan indok untuk jenis kelamin perempuan;
misalnya, Indok Cora. Selain bentuk sapaan indok, ada beberapa keluarga yang
menggunakan sapaan emma karena sudah terpengaruh oleh kebudayaan lain. Namun,
yang lebih dominan adalah sapaan indok.
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(4) O, Indok alengnga nanre!
O,  mama ambilkan nasi
‘O, mama ambilkan saya nasi!

(5) Indok, siruntukka La Tanring ko pasae.
mama, bertemuka Tanring di pasar
‘Mama, saya bertemu Tamrin di pasar .‘

(6) Ajakna naidik jamai Indok!
tidak usah kita (Anda) kerja indok
‘Tidak perlu mama yang kerjakan’

(7) Tollao pasa e Indo Cora!
kita pergi ke pasar Indo Cora
‘Ayo pergi ke pasar Indo Cora.’

3) Ambo (bapak /ayah)
Ambo digunakan untuk menyapa orang tua laki-laki. Sapaan ambo dapat pula
didampingkan dengan nama diri seperti pada sapaan indok; misalnya, Ambo Upe.
Bentuk sapaan ini tidak digunakan oleh seluruh masyarakat Bugis di Sidrap. Sebagian
menggunakan sapaan bapak untuk panggilan kepada orang tua laki-laki; misalnya,
penggunaan sapaan ambo seperti yang diuraikan berikut ini.

(8) Ajaksana jolok mulao galunnge Ambo!
Tidak usah dulu pergi ke sawah, Bapak!
Bapak tidak perlu ke sawah dulu!

(9) Bapak,uallupai melliangi pelok.
Bapak, saya lupa belikan rokok.
‘Saya lupa membelikan Bapak rokok.’

(10) Ambok, kegaillao i Nida?
Bapak, di mana pergi Nida?
‘Bapak, pergi kemana Nida?’

(11) Alenga pelokta Ambo Upe!
Mintaka rokokmu Ambo Upe
‘Berikan saya rokokmu Ambo Upe!

4) Nak ( nak)
Nak  digunakan untuk menyapa anak kandung, kemanakan, dan orang yang dianggap
sebagai anak, seperti guru terhadap siswanya.

(12) Alennga wae, Nak!
berikan saya air nak
‘Nak, ambilkan saya air!’

(13) Purano mannasu, Nak?
sudah kamu memasak nak
‘Engkau sudahkah  memasak, Nak?’

(14) Ya, maccano ko makkoitu, Nak!
ya, pintar kamu kalau begitu  nak
‘Ya, sudah pintar kalau begitu, Nak!’

5) Appo (cucu)
Appo digunakan untuk menyapa cucu. Sapaan ini menurut pengamatan penulis tidak
lumrah digunakan di daerah lain (Bugis). Namun, sapaan appo pada masyarakat Bugis
di Sidrap masih tetap digunakan.

(15) Kenro pole, Appo?
di mana engkau datang cucu
‘Dari mana Engkau Cucu?’
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(16) Agatu mupugau, Appo?
apa itu kau kerjakan cucu
‘Apa yang Engkau kerjakan, Cucu?’

(17) Anreno jolok Appo nappa muenrekennga kaluku!
makan kamu dulu cucu baru kau panjatkanka saya kelapa
Makanlah lebih dahulu, kemudian panjatkan saya kelapa Cucu!

b. Hubungan Kekerabatan Secara Horizontal
1) Daeng (kakak)

Daeng  digunakan untuk menyapa kakak kandung dan  menyapa orang yang lebih tua.
(18) Daeng, sibawaki lao bottinnge!

kak dengan saya pergi pengantin
‘Kak, kita berbarengan pergi ke pengantin!

(19) Enrekeng sakka kaluku, Daeng!
panjatkan saya kelapa kak
‘Kak, panjatkan saya kelapa!’

(20) Magani bolata, Daeng?
kenapa rumah kakak
‘Bagaimana keadaan rumah Kakak?

2) Dik (adik)
Dik digunakan untuk menyapa adik kandung dan menyapa orang yang lebih muda
usianya.

(21) Ekbuarennga teng jolok dik!
buatkan saya teh dulu dik
‘Buatkan saya teh Dik!’

(22) Puranommanre Dik?
sudah kamu  makan dik
‘Sudah makan Dik?’

(23) Poleka Juppandang Dik sanngadi wenni.
dari Ujung Pandang saya Dik kemarin dulu
‘Saya dari Makassar Dik, kemarin dulu.’

3) Ipak (ipar)
Ipak digunakan untuk menyapa istri atau suami dari saudara kandung dan sepupu, baik
yang usianya lebih tua maupun yang lebih muda.

(24) Sianna mungka pole Juppandang, Ipak?
Kapan datang dari Ujung Pandang, Ipar?
‘Kapan datang dari Makassar Ipar?’

(25)  Dekpa udapik jaik i lipakmu Ipak.
Belum sempat kujahit  sarungmu Ipar.
‘Saya belum sempat menjahit sarungmu, Ipar.’

(26)  Tollaona jolok bolae Ipak!
Kita pergi dulu ke rumah, Ipar!
‘Ayo, kita pergi ke rumah, Ipar!’

4) Ammure/wak (tante /paman)
Ammure/wak digunakan untuk menyapa tante atau paman. Perbedaannya, wak
digunakan untuk menyapa tante/paman yang sudah tua umurnya (50 tahun ke atas) dan
dituakan. Sapaan wak diikuti oleh nama diri, sedangkan ammure digunakan untuk
menyapa tante/paman yang lebih muda umurnya dan tidak diikuti oleh nama diri, serta
lebih akrab.
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(27) Aga i jama-jama ammure?
apa dikerja tante/paman
‘Apa yang dikerja tante/paman?’

(28) Melokak manre lasse ammure.
mau saya  makan langsat tante/paman
‘Saya mau makan langsat tante/paman.’

(29) Pacceka  lao mala lassek ammure.
bawa saya juga  pergi ambil langsat tante/paman
‘Saya mau ikut pergi memetik langsat paman/tante.

(30) Wak Ruming sanggara lameta lima sebbu.
wak Ruming ubi goreng ta lima ribu
‘Wak Ruming, saya mau membeli ubi goreng Rp5000,-

(31) Engka mo paga rang lameta Wak Risa?
masih adakah masak ubi ta Wak Risa
Wak Risa, masih adakah ubi rebus?

(32) Naolliki  emmakku Wa Tode!
dipanggil mamaku Wa Tode
Wa Tode, dipanggil oleh mamaku!

5) Sappo Siseng (sepupu sekali)
Sapposiseng digunakan untuk menyapa sepupu sekali. Kata penyapa hubungan
kekerabatan seperti ini merupakan ciri khas masyarakat Dua Pitue Kabupaten Sidrap.
Hal seperti ini tidak biasanya digunakan dalam masyarakat Bugis di daerah lain.

(33) Dekpa uajak i inrekku Sapposiseng.
belum kubayar utangku sepupu sekali
‘Saya belum membayar utang  Sepupu sekali.’

(34)  Agatu muelli, Sapposiseng?
apa itu kaubeli, sepupu sekali
‘Apa yang kau beli sepupu sekali?’

(35)  Polekak bolamu Sapposiseng, tapi dekko gaga.
dari rumahmu saya sepupu sekali tapi tidak engkau tidak ada
‘Saya dari rumahmu Sepupu sekali, tetapi Engkau tidak ada.‘

6) Sappo Kadua (sepupu dua kali)
Kata penyapa sappo kadua fungsinya sama dengan sapposiseng, digunakan untuk
menyapa sepupu  dua kali.

(36) Cenek dekpa namatase Sappokkadua, ualamui.
seandainya belum  matang sepupu dua kali kuambil
‘Seandainya belum matang, Sepupu dua kali akan kuambil.’

(37) Uleng paimeppi Sappokadua nappa isangki ase.
bulan depan sepupu dua kali baru padi dipanen
‘Bulan depan Sepupu dua kali padi dipanen.’

(38) Kopuraki massangki Sappokadua, tireng bawanni La Kemma  gabata!
kalau sudah panen sepupu dua kali bawa saja pada La Kemma gaba
‘Kalau sudah panen Sepupu dua kali, bawah saja gabah Anda pada
Kemma.’

7) Sellaleng (Llago)
Sellaleng digunakan untuk menyapa istri atau suami  dari saudara istri atau suami.
Sapaan ini masih tetap produktif digunakan hingga sekarang. Kata penyapa lago juga
termasuk kata penyapa hubungan keluarga. Istilah lago digunakan dalam bahasa Bugis
pada umumnya selain bahasa Bugis dialek Sidrap. Kata penyapa lago belum ditemukan
dalam bahasa Indonesia. Diharapkan lago diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk



Johar Amir

76

memperkaya kosakata bahasa Indonesia, sebagimana halnya istilah dari bahasa daerah
lain yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.  Penggunaan sapaan sellaleng, yang
bersinonim dengan lago, membuktikan bahwa masyarakat Bugis di Desa Kalosi, dalam
hal berkomunikasi, sangat memperhatikan keluarga berdasarkan hubungan darah.
Namun, bukan berarti bahwa yang bukan keluarga tidak diperhatikan dalam hal
menyapa. Tampaknya masyarakat Bugis di Desa Kalosi ingin mengingatkan hubungan
keluarganya dalam hal bertutur sapa sebagai tanda penghormatan.

(39) Lao tono mak baluk lassek Sellaleng.
pergi juga menjual langsat Lago
‘Pergilah juga menjual langsat, Lago.’

(40) Matekko lakdekka sedding, Sellaleng
capek sekali saya rasanya Lago
‘Saya merasa sangat capek, Lago.’

(41) Magapi mumai galummu, Sellaleng?
kapan kau garap sawahmu Lago
‘Kapan kau garap sawahmu, Lago?’

8) Baiseng (besan)
Sapaan baiseng digunakan untuk menyapa orang tua laki-laki dan perempuan dari
menantu. Sapaan ini juga termasuk sapaan hubungan kekerabatan dan masih tetap
produktif digunakan.

(42) Magamo karebana anak-anak e, Baiseng?
bagaimana kabar anak-anak Besan
‘Bagaimana kabar anak-anak kita, Besan?’

(43) Konik leuk e Baiseng sibawaki, apak mokdanika sedding!
di sini tidur Besan bersama, karena rindu saya rasanya
‘Di sini saja tidur bersama Besan karena saya rindu!’

(44) Tajenga jolok cinampek Baiseng, okkoe!
tunggu saya sebentar Besan di sini
‘Tunggu saya sebentar Besan, di sini!’

c. Pronomina Persona Kedua
Persona kedua dalam bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai penyapa dalam
berkomunikasi. Demikian juga halnya dengan bahasa Bugis. Penyapa persona kedua  dalam
bahasa Bugis meliputi bentuk bebas dan bentuk klitika.
a) Penyapa persona kedua bentuk bebas:

1) Iko (engkau, kau)
Persona kedua, iko dalam bahasa Bugis dapat digunakan sebagai penyapa dalam
berkomunikasi. Kata penyapa iko biasanya digunakan bersamaan dengan sapaan
hubungan kekeluargaan. Penggunaan seperti ini menurut pengamatan penulis hanya
terdapat dalam bahasa Bugis dialek Sidrap.

(45) Iko ga malenngi beppa La Herman, Salessurengg?
engkaukah memberikan kue La Herman saudara
‘Engkaukah yang memberikan kue kepada Herman, Saudara?’

(46) Iko topa dek mupodannngnga Sapposiseng.
engkau juga tidak memberitahukan saya, sepupu sekali
‘Engkau tidak memberitahukan padaku, Sepupu sekali.’

(47) Iko ga minrenngi bowokku?
engkaukah meminjam mukenaku
‘Engkaukah yang meninjam mukena saya?’
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2) Idik (hormat)
Kata penyapa idik merupakan bentuk penyapa persona kedua hormat. Biasanya
digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua atau orang yang disegani.

(48) Idik muto janciwi melliangi  sapeda
anda jugalah menjanji dia membelikan sepeda
‘Anda jugalah yang berjanji membelikan dia sepeda.

(49) Idik mani ritajeng di wenni.
anda saja ditunggu kemarin
‘Anda saja yang ditunggu kemarin.’

(50) Idik ga minrengi openna Wa Ira?
andakah meminjam opennya Wa Ira
Andakah yang meminjam open Wa Ira?

b) Penyapa Persona Kedua Bentuk Klitika:
1) -ko (kau)

Bentuk –ko sebagai pemarkah klitika persona kedua penanda ergatif digunakan juga
untuk menyapa. Biasanya digunakan bersamaan dengan sapaan hubungan
kekerabatan, namun tidak selamanya demikian; bergantung pada situasi komunikasi
dan keakraban yang diinginkan.

(51) Leppattokko bolae Nak!
singgah juga di rumah nak
‘Singgahlah di rumah Nak!’

(52) Natajekko anureta ko pannyingkulu e.
ditunggu kau kemanakanmu di persimpangan
‘Engkau ditunggu oleh kemanakanmu di persimpangan‘

(53) Massapedako jolok muollirenga kakamu, Nak!
bersepada kau dulu memanggil kakakmu nak
‘Bersepedalah Engkau pergi memanggil kakakmu, Nak!’

2) – mu (Engkau, Kau)
Bentuk –mo sebagai pemarkah klitika persona kedua penanda posesif digunakan
dalam tuturan bahasa Bugis khususnya bahasa Bugis dialek Sidrap. Pemarkah
persona kedua –mu biasa juga digunakan bersamaan dengan sapaan hubungan
kekerabatan. Namun bukan merupakan syarat mutlak, tetapi manasuka saja.
Maksudnya, apabila dirasa perlu digunakan bersamaan, digunakanlah secara
bersamaan. Apabila tidak perlu dan dan memang sudah sesuai dengan situasi
pembicaraan, tidak digunakan secara bersamaan antara pemarkah –mu dan
hubungan kekerabatan yang lain.

(54) Balukmuga iae sapposiseng?
julanmukah ini sepupu sekali
‘Jualanmuka ini sepupu sekali’

(55) Nainrengi lipakmu  Ipak anureta.
dipinjam sarungmu Ipar kemanakan kita
Sarungmu dipinjam kemanakan kita Ipar

(56) Niga asemmu Nak?
siapa namamu nak
‘Siapa namamu Nak.’



Johar Amir

78

3) –kik (hormat, sopan)
Bentuk –kik digunakan untuk menyapa kepada orang yang lebih tua atau orang yang
lebih tinggi status sosialnya. Bentuk –kik ini bersifat inklusif artinya persona itu
mengacu pada pembicara dan sekaligus pendengar atau mitra bicara. Persona kedua
ini digunakan dalam kalimat imperatif yang menyatakan perintah atau ajakan.

(57) Ri asekkik tudang Aji!
di atas Anda duduk Aji
‘Duduklah di atas Aji!’

(58) Menrekik bolae!
naik Anda di atas rumah
‘Naiklah di rumah!

(59) Leppakkik mai ammure!
singgah Anda di sini tante
‘Singgalah di sini tante!

4) Ta- (hormat, sopan)
Bentuk ta- digunakan untuk menyapa kepada orang yang lebih tua atau orang yang
lebih tinggi status sosialnya. Bentuk ta- ini digunakan dalam kalimat interogatif.

(60) Tasurokak lokka tega?
Anda menyuruh saya pergi ke mana
‘Anda menyuruh saya ke mana?’

(61) Dek tamitauk ri suressurenna?
tidak Anda takut di dirinya
‘Apakah Anda tidak takut pada saudaranya?’

(62) Talagi doik e ko kantokku?
Anda ambilkah uang di kantongku
‘Apakah Anda mengambil uang di kantongku?

d. Gelar Kebangsawanan
Interaksi sosial yang melibatkan bangsawan digunakan kata penyapa yang khusus sesuai
dengan budaya masing-masing daerah. Masyarakat biasa dalam suku Bugis dianggap tidak
sopan apabila menyapa bangsawan tidak sesuai dengan stratanya, bahkan dapat
menyebabkan  rasa tersinggung bagi bangsawan yang disapa. Kata penyapa terhadap
bangsawan di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi petta, andi, pung, dan iyye.
1) Petta

Bentuk petta digunakan untuk menyapa kepada orang yang lebih tua atau orang yang
lebih tinggi status sosialnya. Bentuk –kik ini bersifat inklusif artinya persona itu
mengacu pada pembicara dan sekaligus pendengar atau mitra bicara. Persona kedua ini
digunakan dalam kalimat imperatif yang menyatakan perintah atau ajakan.

(63) Na duppai ki atanna Petta lao tudang-tudang ko bolae essona Araba.
diharapkan kesediaan Petta duduk-duduk di rumah hari Rabu
‘Diharapkan  kesediaan Petta ke rumah pada hari Rabu.’

(64) Melok lao Petta Kampale?
Petta mau ke Kampale
‘Apakah Petta mau ke Kampale?

(65) Kenroi massikola appona Petta?
di mana sekolah cucu Petta
‘Di mana sekolah cucu Petta?’
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2) Andi
(66) Siagani anure Andi Dala?

sudah berapa kemanakan Andi Dala
‘Sudah berapa kemanakan Andi Dala?’

(67) Kegaki lok lao Andi Bur?
di mana mau pergi Andi Bur
‘Hendak ke mana Andi Bur?’

(68) Andi Dala, melo tokki maccoe?
Andi Dala mau juga ikut
‘Andi Dala, mau ikut juga?’

3) Pung
(69) Kenroki monro ri Juppandang Pung?

di mana tinggal di Ujung Pandang Pung
‘Tinggal di mana di Makassar Pung?’

(70) Purai engka Andi Lela ko bolata Pung?
pernah datang Andi Lela ke rumah Pung
‘Pernah kah Andi Lela datang ke rumah Pung?’

(71) Pung meloki lao mak jala bale?
Pung mau pergi menjala ikan
‘Maukah Pung pergi menjala ikan?’

4) Iyye
(72) Aga i jama-jama Iyye Bade?

apa dikerja-kerja Iyye Bade
‘Apa yang sedang dikerjakan Iyye Bade?’

(73) Taddampengenga Iyye, nappai upalisu penneta.
maafkan saya Iyye, baru saya kembalikan piring ta
‘Saya minta maaf karena baru saya kembalikan piring.’

(74) Kenroki pole Iyye Bandong nappaki uita?
dari mana Iyye Bandong baru saya lihat
‘Dari mana Iyye Bandong baru kelihatan?’

5) Aji (Haji).
Masyarakat Bugis yang telah melaksanakan ibadah haji merasa tersanjung apabila
disapa dengan sapaan aji. Oleh karena itu, masyarakat Bugis berusaha sekuat tenaga
untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga sekembalinya dari tanah suci dapat disapa
dengan aji. Bentuk ini dapat diikuti oleh sapaan gelar kebangsawanan.

(75) Leppakki bolae Aji!
singgah di rumah Aji
‘Mari singgah di rumah Aji!

(76) Ri asekki tudang pung Aji!
di atas duduk Pung Aji
‘Silakan duduk di atas Pung Aji.’

(77) Aga ielli Aji?
apa dibeli Aji
‘Apa yang dibeli Aji?’

e. Julukan (Epiten).
Masyarakat Bugis biasanya menyapa seseorang sesuai dengan keadaan fisiknya. Misalnya,
orang hitam dijuluki bolong (hitam), orang pendek dijuluki pancek (pendek), godek
(gemuk), gondolo (gundul), dan cambang (cambang). Penggunaan julukan sebagai penyapa
terbatas, hanya pada situasi santai.
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(78) Kenroko melok lao Bolong?
di mana engkau mau pergi Bolong
‘Hendak kemana Bolong?’

(79) Pance, ollirengnga jolok la Weweng!
Pance, panggilkan dulu Weweng
‘Pance, panggilkan Weweng!’

(80) Alengnga beppamu Godek!
kasihkan aku kuemu Godek
‘Berikan saya kuemu Godek!’

(81) Battinga jolok makka i berrekku gondolok!
bantu saya dulu mengangkat berasku gondolok
‘Bantu saya mengangangkat berasku gondolok.’

(82) Dek udapi i melliakko sandala  Cambang.
tidak sempat saya belikan kamu sandal Cambang
‘Saya tidak sempat membelikan kamu sandal Cambang.’

f. Kata Seru
Pengunaan kata seru sebagai penyapa dalam bahasa Bugis dialek Sidenreng Rappang sangat
terbatas, yaitu hei dan anu.

(83) Anu, kenroi mutaro bokak e?
Anu, di mana kau simpan minyak goreng
‘Anu, Kau taruh di mana minyak goreng?’

(84) Hei, jolok upedakko!
Hei, dulu saya beritahukan
‘Hei, sini saya beritahukan!’

(85) Anu, sapparengnga jolok sandalakku!
Anu, carikan saya dulu sandalku
‘Anu, carikan sandalku!’

TABEL BENTUK-BENTUK KATA PENYAPA DALAM BAHASA BUGIS DIALEK
SIDRAP
Berikut ini dikemukakan bentuk-bentuk kata penyapa yang digunakan dalam bahasa Bugis
dialek Sidrap. Kata penyapa tersebut dapat ditinjau berdasarkan hubungan kekerabatan secara
vertikal, horizontal, strata sosial (gelar kebangsawanan), persona kedua, haji, dan julukan
(epiten).

a. Bentuk Kata Penyapa Berdasarkan Hubungan Kekerabatan Secara Vertikal
No Sapaan Artinya
1
2
3
4
5

Nenek
Indok
Ambok
Nak
Appo

Nenek/Kakek
Mama/Ibu
Bapak
Nak
Cucu

Bentuk-bentuk sapaan pada tabel di atas termasuk hubungan kekerabatan.  Umumnya
penutur bahasa Bugis menggunakan sapaan di atas  dalam berkomunikasi, kecuali sapaan
appo tidak digunakan dalam tuturan bahasa Bugis pada umumnya. Sapaan appo hanya
digunakan sebagai sapaan pada masyarakat penutur Bugis dialek Sidrap. Hal ini merupakan
keunikan tersendiri bagi masyarakat pemakainya yang tidak dimiliki oleh penutur bahasa
Bugis di daerah lain.
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b. Bentuk Kata Penyapa Berdasarkan Hubungan Kekerabatan Secara Horizontal
No Sapaan Artinya
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dik
Daeng
Ipa
Anure
Ammure/wak
Sellaleng
Sappo Siseng
Sappo Kadua
Baiseng

Adik
Kakak
Ipar
Kemanakan Per/Laki
Tante/Paman
Lago
Sepupu Sekali
Sepupu Dua Kali
Besan

Tabel di atas menunjukkan bentuk-bentuk sapaan yang digunakan oleh masyarakat penutur
Bugis dialek Sidrap. Sebenarnya bentuk-bentuk di atas merupakan hubungan kekerabatan
dalam bahasa Indonesia, begitu juga dalam bahasa Bugis pada umumnya. Namun, kata
penyapa hubungan kekerabatan digunakan sebagai kata penyapa. Kebiasaan seperti itu
jarang terjadi dalam interaksi sosial. Hal itu merupakan keunikan yang dimiliki oleh bahasa
Bugis  dialek  Sidrap,  sekaligus  sebagai  salah  satu  aset  budaya  suku  Bugis   di  Sidrap
khususnya dan Indonesia pada umumnya.

c. Bentuk Kata Penyapa Berdasarkan Strata Bangsawan
No Kata Penyapa
1
2
3
4

Petta
Andi
Pung
Iyye

Setiap daerah memiliki sapaan tersendiri sesuai dengan budaya daerah yang bersangkutan.
Bentuk-bentuk yang tertera pada tabel di atas menunjukkan sapaan yang digunakan di
daerah Bugis pada umumnya. Namun ada perbedaan bunyi, pada sapaan pung di daerah
Sidrap, sedangkan di daerah Bugis yang lain adalah puang. Derajat kebangsawanan
masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan nomor urut yang tertera
pada tabel di atas. Jadi, derajat kebangsawanan dimulai dari petta, andi, pung, dan iyye.

d. Bentuk Persona Kedua Sebagai Kata Penyapa
No Sapaan Artinya
1
2
2
3
4
5

Iko
Idik
-ko
-mu
-kik
Ta-

Engkau
Engkau (hormat)
Engkau
Engkau (posesif)
Engkau (hormat)
Engkau (hormat)

Bentuk sapaan persona kedua iko, idik - ko, – mu, -kik, dan ta- terdapat dalam bahasa Bugis
pada umumnya. Bentuk iko  dan idik sebagai  persona kedua bebas, sedangkan - ko, – mu, -
kik, dan ta- merupakan persona kedua bentuk klitika, atau berfungsi sebagai pemarkah
persona.  Hanya saja sapaan iko, -ko, - mu, dan ta- tidak sopan bila digunakan kepada orang
yang lebih tua, disegani, dan bangsawan. Jadi, sapaan tersebut hanya digunakan kepada
teman sebaya (akrab) dan kepada penutur yang lebih muda usianya. Adapun bentuk idik, -
kik, dan ta- merupakan sapaan yang sopan.
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e. Bentuk Kata Penyapa Haji
No Sapaan Artinya
1 Aji Haji

Sapaan aji (haji) digunakan pada orang yang telah menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu,
masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat mendambakan dapat
menunaikan ibadah haji, agar sekembalinya dapat disapa dengan aji. Berdasarkan
pengamatan penulis di daerah tersebut, orang yang telah menunaikan ibadah haji mendapat
prioritas bila mengikuti acara pesta. Misalnya pesta pernikahan, acara aqiqah dan acara
penamatan baca alquran. Ibu aji/bapak haji disapa lebih dahulu, setelah itu baru menyusul
yang bukan haji. Para haji merasa sangat senang bila disapa dengan aj dan merasa
derajatnya lebih tinggi bila disapa dengan aji.

f. Julukan (Epiten)
No Sapaan  (keadaan fisik) Artinya
1 Bolong hitam
2 Godek gemuk
3 Gondolok dll. gundul

Keadaan fisik seseorang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menjuluki
seseorang sebagai penyapa. Julukan sebagai penyapa digunakan pula oleh masyarakat Bugis
di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaan julukan sebagai penyapa digunakan dalam
suasana santai dan lebih akrab. Julukan seperti yang tertera pada tabel di atas hanya
digunakan terhadap orang yang sudah akrab. Julukan itu bila digunakan terhadap orang
yang baru dikenal dapat menimbulkan amarah orang yang bersangkutan.

g. Kata Seru
No. Sapaan Artinya
1 Hei Hei
2 Anu seseorang

Kata seru hei dan anu digunakan pula sebagai penyapa. Biasanya sapaan tersebut
diungkapkan secara spontanitas atau bila nama orang yang akan disapa tidak diingat. Kata
seru hei dan anu tidak dapat digunakan terhadap bangsawan dan orang yang dihormati
karena dianggap tida sopan.

SIMPULAN
Kata penyapa dalam bahasa Bugis dialek Sidrap secara umum sama dengan kata penyapa dalam
bahasa Bugis yang lain dan bahasa Indonesia. Hanya saja kata penyapa bahasa Bugis dialek
Sidrap memiliki keunikan karena istilah hubungan kekerabatan digunakan sebagai penyapa,
baik secara vertikal maupun secara horizontal

Jadi, bentuk-bentuk kata penyapa dalam bahasa Bugis dialek Sidrap meliputi yang berikut ini.
a) Hubungan kekerabatan secara vertikal meliputi, nenek, indok, ambo, nak, dan appo.
b) Hubungan kekerabatan secara horizontal, meliputi daeng, dik, ipak, ammure/wak,sappo

siseng, sappo kadua, sellaleng, dan baiseng.
c) Gelar bangsawan meliputi, petta, pung, dan andi
d) Persona kedua meliputi, iko,-ko,-mu
e) Bentuk kata penyapa haji misalnya: Aji
f) Julukan (epiten) misalnya: bolong, gode, pancek
g) Kata seru meliputi, anu, hei.
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