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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

b. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemerolehan sintaksis pada 

anak usia 4-5 tahun di Desa Seran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa 

Barat dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pemerolehan pola kalimat S-P sudah diperoleh anak usia 4-5 

tahun dengan baik pada saat mereka berintraksi dengan orang 

disekitarnya dan ada kata di kalimat tersebut yang mengandung 

modalitas intensional karena mengemukakan suatu harapan seperti 

kata ingin.   

2. Pemerolehan pola kalimat S-P-O 95% sudah diperoleh anak usia 

4-5 tahun dengan baik pada saat mereka berintraksi dengan orang 

disekitarnya, sedangkan ada beberapa anak belum mampu 

memperoleh  pola kalimat S-P-O secara lengkap, karena belum 

mampu menyusun kalimat dengan sempurna dan terdapat kata di 

kalimat tersebut yang mengandung modalitas intensional karena 

mengemukakan suatu harapan seperti kata ingin.  
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3. Pemerolehan pola kalimat S-P-K 75% sudah diperoleh anak usia 

4-5 tahun dengan baik pada saat mereka berintraksi dengan orang 

disekitarnya, sedangkan ada beberapa anak belum mampu 

memperoleh pola kalimat S-P-K secara lengkap, karena 

pembendaharaan kata masih kurang dan belum mampu menyusun 

kalimat dengan sempurna. 

4. Pemerolehan pola kalimat S-P-O-K 5% sudah diperoleh anak usia 

4-5 tahun dengan baik pada saat mereka berintraksi dengan orang 

disekitarnya, sedangkan ada beberapa anak belum mampu 

memperoleh pola kalimat S-P-O-K  secara lengkap, karena 

pembendaharaan kata masih kurang dan belum mampu menyusun 

kalimat dengan sempurna. 

5. Pemerolehan kalimat yang diperoleh anak usia 4-5 tahun ada 

beberapa kalimatnya mengandung kalimat elipsis kalimat tak 

lengkap atau kalimat tak sempurna yang terjadi karena pelesapan 

seperti hanya unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan yang 

kadang hilang salah satunya pada saat anak tersebut berbicara 

dengan orang tua dan teman dia bermain. 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih dikatakan jauh dari kata sempurna tentang 

pemerolehan sintaksis pada anak usia 4-5 tahun di Desa Seran Kecamatan 
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Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk itu peneliti berharap peneliti 

selanjutnya melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang pemerolehan 

sintaksis bahasa anak selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian disadari oleh penulis 

masih jauh dari sempurna, maka dari itu peneliti berharap peneliti 

selanjutnya melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang 

pemerolehan sintaksis. 

2. Bagi masyarakat yang memiliki anak usia dini, sebaiknya lebih 

memperhatikan perkembangan dan pemerolehan bahasa anak agar lebih 

peka dan teliti dalam mengajarkan tata bahasa kepada anak terutama 

saat berkomunikasi dengan anak itu sendiri. 

3. Kepada ahli Bahasa terutama Bahasa Daerah Nusa Tenggara Barat 

diharapkan untuk memperbanyak penelitian tentang bahasa yang ada 

didaerah ini dalam rangka membantu para siswa yang ingin mempelajari 

tentang ilmu kebahasaan. 
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Lampiran 1 

Daftar Nama Informan 

1. Nama  :  Putra Berlian 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Beru 

 

2. Nama  :  Reva Lina Putri 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Beru 

 

3. Nama  :  Yunita Fadhilla Nurhidayat 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Beru 

 

4. Nama  :  Aisyah 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Beru 

 

5. Nama  :  Afisah 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Lenang Datu 
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6. Nama  :  M. Ibrahim 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun lenang Datu 

 

7. Nama  :  Lubna Syipa Arrosidi 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Lenang Datu 

 

8. Nama  :  Kiya nadira Putri 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Lenang Datu 

 

9. Nama  :  Shinta Nur Shafira 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

10. Nama  :  Sofiah 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 
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11. Nama  :  Anindya Ghaisani 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

12. Nama  :  M. Robi 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

13. Nama  :  Fajedra Nada Nadifa 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

14. Nama  :  Safa Safitri 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

15. Nama  :  Faiza Ahmad 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 
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16. Nama  :  Sahra Arinka 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

17. Nama  :  Alleya Syafa Kartasasmita 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

18. Nama  :  Mezhim Lailyansansyah 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

19. Nama  :  Haura Azizah 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 

 

20. Nama  :  Restu Adinata 

Umur   :  4 tahun 

Alamat  :  Dusun Seran 
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Lampiran 2 

 

Data Pemerolehan Sintaksis anak usia 4-5 tahun 

No Nama Pemerolehan 

Bahasa 

Indonesia 

Pemerolehan 

Bahasa 

Daerah 

(Sumbawa) 

Arti Kalimat 

1. Putra Berlian - ade nan pio 

kaku 

itu burung ku 

- ada lima pio 
ku 

ada lima burung 
ku 

- na semate pio 

ku 

jangan bunuh 

burung ku 

- paman Ipen 
nengka sili 

paman Ipen 
nanti marah 

- H. Mos mentu 
pabrik gabah 

H. Mos sedang 
menggiling padi 

- H. Mos ke 
lalo lako 
Desa Bru 

H. Mos pergi ke 
Desa Bru 

- Yan mangan 

ke empa  

Yan sedang 

makan daging 

- Yan sate rek 
gersek 

Yan pengen 
menginjak pasir 

- Emak mentu 

mongka pang 
bale 

Ibu sedang 

memasak di 
Rumah 

- Yan alo beli 

es krim 

Yan pergi 

membeli es 
krim 

- Bibi me lako 
sia 

Bibi mau 
kemana 

- Agos mentu 

tunu 

Agos sedang 

tidur 

- Agos ke lalo 
lako uma 

Agos pergi ke 
sawah 

- Papen Bada 

mentu mopo 

Nenek Bada 

sedang mencuci 

- Yan ke lalo 
lako alas 

Yan pergi ke 
Alas 

- Emak ke lalo Ibu pergi ke 
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lako uma sawah 

Bapak ke lalo 

besepeda 

Ayah pergi 

bersepeda 

- Bibi Enon 
sate ku 

mangan 

Bibi Enon 
pengen makan 

- Kak Ca 
mebelajarntu  

Kak Ca sedang 
belajar 

- Yan sate inum 

susu 

Yan pengen 

minum susu 

- Kak Ca tem tu 
alo belanya 
lako kios 

Kak Ca pergi 
belanja ke 
Warung 

- Yan lalo mani Yan pergi 
mandi 

- Faiza ke lalo 
lako Rumah 

Saket 

Faiza pergi ke 
Rumah Sakit 

- Bibi Edo apa 
deta 

Bibi Edo apa ini 

- Bibi Edo 

senturen ku  

Bibi Edo 

turunkan saya 

- apa e ku alo 
lako bale eya 

Aku mau pergi 
ke rumah bibi 

- Emak ku ana 

nonda pang 
bale 

Ibu  tidak ada di 

Rumah 

- Eya melako 
sia alo 

Bibi mau pergi 
kemana 

- ke emak kaku 
alo lako 
orong  

Bersama  ibu 
aku pergi ke 
sawah 

- leng agos 

rungan 
balong 

kata Agos  

kabar baik 

- Bapak Ale me 

lako sia 

Bapak Ale mau 

kemana 

- Faiza masih 
ampo tepong 

nan 

Faiza mau lagi 
kue nya 

- kemang ku ne 
singen na 

bunga ku itu 
namanya bunga 
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kemang 

anggrek 

anggrek 

- Nenek alo mo 
ete lako bale 

ku ana 

Nenek pergi 
ambil ke rumah 

ku 

- Papen Ti 
nongka 
mamong 

ayam 

Nenek Ti 
ayamnya bau 
tidak 

- e todok boa 
sia nan 

mulut anda 
nanti dipatok 

- e beli sepeda 

ku leng bapak 

Bapak 

membelikanku 
sepeda 

- Emak kuda 

geras peno 
pio nan 

Ibu kenapa 

banyak sekali 
burung itu 

2 

 
 

Reva Lina 

Putri 

- Reva kam 

jira ku 
mangan 

Reva sudah 

makan 

- Reva 
mangan ke 

empa nila 

Reva makan 
pakai ikan nila 

- kakak Ineng 
sia lalo lako 
bale 

Kak Ineng pergi 
ke rumah 

- Bibi Edo sate 

ku inom ai 

Bibi Edo 

pengen minum 
- Bibi Edo ke 

lalo mani 
Bibi Edo pergi 
mandi 

-- Bibi Edo 

keras sekali 
tepong sia ta 

Bibi Edo keras 

sekali kue ini 

- Faiza lema 
datang 

bekedek ke 
aku 

Faiza cepat 
datang bermain 

denganku 

- Bibi Ani ke 

lalo lako 
Seteluk 

Bibi Ani pergi 

ke Seteluk 

- Bibi Edo 

kuda geras 

Bibi Edo bagus 

sekali cat 
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balot cat 

tembok sia ta 

temboknya 

- Reva alo 
beyang eme 

ayam dunu  

Reva pergi 
kasih makan 

ayam 
- Bibi Neng 

mentu seru 
rapo 

Bibi Neng 
sedang 
menggoreng 

kacang 
- Bibi Edo sate 

ku mole 
Bibi Edo 
pengen pulang 

- Kak Vivi sate 

ku entek 
motor 

Kak Vivi 

pengen naik 
motor 

- Emak ke lalo 

bau 
ketabang 

Ibu pergi 

memetik ubi 

- Abang Adet 

melako sia 

Abang Adet 

mau kemana 
- Bibi Neng 

peno babong 
sia nan 

Bibi Neng 
bonekanya 
banyak 

- Bibi Neng 

pang me mo 
bale sia nan 

Bibi Neng 

dimana 
Rumahnya 

- ada lamong 

sia ke 

Apakah anda 

punya baju 
- nonda tas ku aku tidak 

memiliki tas 
- nongka apa 

ku kapal  

aku tidak nakal 

- kaku tunu 
pang bale ku 
ita 

tadi aku tidur di 
rumahku 

- kaku alo bau 
ketabang 

aku pergi 
memetik ubi 

- lako uma ku 
nan 

ke sawahku itu  

- ke sekarong 

ketabang ku 

satu karung ubi 

ku 
- Bibi kuda 

nopoka sia 
Bibi kenapa 
belum masak 
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mongka nasi 
- Bibi tutu ke 

sia ajak aku 
mota 

Bibi beneran 

aku mau di ajak 
merujak 

- Bibi ajak aku 

alo lako 
seteluk e 

Bibi aku ingin 

ikut ke Seteluk  

- Kakak sia to 

nyanyi ke 

Kak bisa 

bernyanyi 
- ita ke beli hp 

Adel nan 
tadi Adel 
membeli hp 

- harga hp 
Adel lima 

ribu 

harga hp Adel 
lima ribu 

- Adel baeng 
hp nan 

Adel pemilik hp 
itu 

3. Yunita 

Fadhilla 
Nurhidayat 

- kam ku 

mangan 

Aku sudah 

makan 

- ke antat ku 
leng ayah 

aku di antar 
ayah 

- seperap kaku 

sakit 

kemarin aku 

sakit 

- Kak indah 
sate ku maen 

Kak indah 
pengen main 

- sate ku mani Aku ingin 

mandi 

- Ibu ku ne 
kalo lako 
karang atas 

Ibu pergi ke 
Kampung Atas 

- ita kaku alo 
lako mapen 

aku pergi ke 
Mapen 

- Ibu sate ku 
manto 

aku pengen 
nonton 

- kaku alo 

sekolah  

aku pergi ke 

sekolah 

- sate ku 
pelihara 

bodok pang 
bale  

Aku ingin 
memelihara 

kucing di 
rumah 

- sate ku 

kakan es 
krim 

Aku ingin 

makan kue 
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- sate ku 

bekedek 
tanah 

aku ingin 

bermain tanah 

- me lako mu mau kemana 

kamu 

- sate ku alo 
bekedek lako 
berang 

Aku ingin 
bermain ke 
sungai 

4. Aisyah Alifa teman 
ngaji 

- Alifa teman 
mengaji 

Alifa yang 
sering bonceng 

pakai sepeda 

- Alifa yang 
sering bonceng 

aku 
menggunakan 

sepeda 

Kiswa pergi 
ambil sepeda 

- Kiswa pergi 
mengambil 
sepeda 

Kiswa naik 
sampai 
sepedanya patah 

- Kiswa menaiki 
sepeda sampai 
patah 

Aisyah puasa 

sampai jam 11 

- Aisyah puasa 

sampai jam 11 

Abang sekolah 
di Rabbani 

- Abang Sekolah 
di Rabbani 

Aisyah mau 

panjangin 
rambut 

- Aisyah pengen 

memanjangkan 
rambut 

Aisyah pengen 

jadi dokter 

- Aisyah ingin 

menjadi dokter 

Umi ikan hidup - Umi ikannya 
hidup 

Ibu bulan ngajar 
bergambar 

- Ibu bulan 
mengajariku 

bergambar 

Aisyah naik 
dokar 

- Aisyah naik 
cidomo 

Aisyah pergi ke 

Terminal 

- Aisyah pergi ke  

Terminal 

Umi di terminal 
banyak alat 

Transportasi 

- Umi di terminal 
banyak alat 

transportasi 
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Abang pemungut 

sampah 

- Abang 

pemungut 
sampah 

Umi kapan pergi 

ke toko 

- Umi kapan 

pergi ke toko 

Aisyah kelas A  - Aisyah kelas A 

Aisyah Tk di 
Rabbani 

- Aisyah Tk di 
Rabbani 

Aisyah pergi ke 

Sumbawa 

- Aisyah pergi ke 

Sumbawa 

Aisyah naik bus 
besok ke 
Sumbawa 

- Aisyah naik bus 
besok ke 
Sumbawa 

Aisyah mau 
lebaran di 
Sumbawa 

- Aisyah lebaran 
di Sumbawa 

Aisyah pergi 

besok subuh 

- Aisyah pergi 

besok subuh 

Ocan pengen 
belanja 

- Ocan pengen 
belanja 

Aisya mau pergi 

beli kembang 
api 

- Aisyah mau  

pergi membeli 
kembang api 

Ami Nji ikut 

pergi beli 
kembang api 

- Paman Nji ikut 

pergi beli 
kembang api 

Aisyah mau 
pergi beli 

kembang api ke 
toko 

- Aisyah pergi 
membeli 

kembang api ke 
toko 

Abang pergi 

main ke warnet 

- Abang pergi 

bermain ke 
warnet 

5. Afisah Afisah sedang di 

Parnang 

- Afisah sedang 

di Parnang 

Afisah pergi ke 
Mataram besok 

- Afisah pergi ke 
mataram besok 

Tante atis sudah 
makan 

- Tante Atis 
sudah makan 

Afisah sudah 
makan 

- Afisah sudah 
makan 

Afisah sudah - Afisah sudah 
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mandi mandi 

Afisah pengen 

ke rumah nenek 

- Afisah pengen 

ke rumah nenek 

ketemu sama 
OM meng 

- saya bertemu 
dengan om 

Meng 

6. Muhammad 
Ibrahim 

 

Baim pergi ke 
sekolah naik 

pesawat  
 

- 
 

aku pergi ke 

Sekolah 

menggunakan 

pesawat 

Baim tadi 

makan sosis 

- aku tadi makan 

sosis  

Baim tadi 

makan coklat 

           - aku tadi makan 

coklat 

Baim kemarin 

nonton ogo-ogo 

-  Baim kemarin 

menonton ogo-

ogo 

Baim pengen 

minum 

- Baim pengen 

minum 

Baim pengen 

beli tomat 

- Baim ingin 

membeli tomat 

Suster ngesot 

sedang tidur 

- Suster ngesot 

sedang tidur  

Baim pengen 

buat masjid 

- Baim ingin 

membuat 

masjid 

Baim lihat hantu - Baim melihat 

hantu 

Baim pengen 

buat pocong 

- Baim ingin 

membuat 
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pocong 

Baim pengen 

jualan tempe 

- Baim ingin 

menjual tempe 

Baim pengen 

warna kuning 

- Baim pengen 

warna kuning 

7 

 

Lubna Syipa 

Arrosidi 
 

 

aku sedang 

nonton kartu 

 

- 

aku sedang 

menonton 

kartun 

Mama pengen 

makan 

- Mama pengen 

makan 

Bonekanya di 

culik  

- Bonekanya di 

culik 

Lubna pengen jadi 

dokter 

- Lubna ingin 

menjadi dokter 

Lubna pergi 

menggunakan mobil 

- Lubna pergi 

menggunakan 

mobil  

Lubna sedang 

makan permen 

yuppi 

- Lubna sedang 

makan permen 

yupi 

Lubna sedang di 

Masjid Agung 

- Lubna sedang 

di Masjid 

Agung 
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Lubna pengen 

permen warna 

merah 

- Lubna pengen 

permen warna 

merah 

8 

 

 

Kiya nadira 

Putri 

Kiya di takutin 

hantu 

 
- 

 

Kiya di takuti 
hantu 

 

Gelasnya jatuh - Gelasnya jatuh 

Duduk sendiri - Duduk sendiri 

engga kelihatan 

kakinya 

- kakinya tidak 

kelihatan 

Mama sedang 
bangun rumah 

- Mama sedang 
membangun 

rumah 

Kiya ketemu sama 
kuntilanak 

- Kiya bertemu 
dengan 

kuntilanak 

Abang Ido yang 
lihat hantunya 

- Abang Ido 
yang melihat 
hantunya 

Kiya pergi ke taman - Kiya pergi ke 

taman 

aku main lagi - aku bermain  
lagi 

Kiya makan pakai 

daging 

- Kiya makan 

pakai daging 

Kiya pengen beli 
tomat 

- Kiya ingin 
membeli tomat 

Kiya datang tadi 

pagi pakai mobil 

- Kiya datang 

tadi pagi 

Kiya dari pasar - Kiya dari 
pasar 

Kiya pengen beli 

pabrika 

- Kiya ingin 

membeli 
paprika  

Ibu Eni pengen 
terong 

- Ibu Eni 
pengen terong 

9 Shinta Nur 

Shafira 

- melako sia mau kemana 

- tem mo tu alo ayo kita pergi 
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- Kak Fibri sate 

ku maen 

Kak Fibri 

pengen 
bermain 

- tempe tahu tempe tahu 

- ne ku ne Kaki ku itu 

- Kak Bayu sate 

inum ai 

Kak Bayu 

pengen minum 
air 

- Kak Fibri sate 

ku maen game 
masak 

Kak Fibri 

pengen 
bermain game 
masak 

- Papen me lako 

sia 

Nenek mau 

pergi kemana 

- Kakak Bayu 
kam sia 

mangan 

Kakak Bayu 
sudah makan 

- sate ku inum  aku pengen 
minum  

- Kakak Fibri 

sate ku 
bekedek 
babong 

Kak fibri 

pengen 
bermain 
boneka 

- Bapak sate ku 

mangan 

Ayah pengen 

makan 

- Emak ngeneng 
pipes 

Ibu minta uang 

10 Sofiah  - Kakak Septi 

kepilat ne ku ta 

Kakak septi 

kaki ku keram 

- maras gina Seru 

- Kak Septi sia 

alo mo 

bekedek 

Kak Septi pergi 

bermain 

- kesawan pia Pia kaget 

- lap ne mu nan 

sampai 

lap kaki mu 

sampai 
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bungkak belakang 

- na mo mate 

diri ku 

Jangan sudah 

nanti aku  mati 

aku nanti 

- 

- gita aku 

tengelang 

aku terlihat  

- 

-   

- ketengelang 

jahat 

kelihatan jahat 

- Emak ke lalo 

lako sekolah 

Ibu pergi ke 

sekolah 

- lema mo no si 

kda 

Cepat sudah 

tidak apa-apa 

- Bapak ku ne 

ke lalo lako 

kios 

Ayah pergi ke 

warung 

11 Anindya 

Ghaisani 

Papa sedang kerja -  Papa sedang 

kerja 

Mau si -  Mau 

Anindya pengen 

boneka 

-  Anindya 

pengen boneka 

Anindya pengen 

ember 

-  Anindya 

pengen ember 
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Mama ada kepiting -  Mama ada 

kepiting 

Mama pengen buat 

slime 

-  Mama pengen 

buat slime 

Anindya pengen 

punya adek 

-  Anindya ingin 

memiliki adik 

Anindya pengen adek 

ganteng 

-  Anindya ingin 

memiliki  adik 

ganteng 

Anindya pengen adek 

cantik 

-  Anindya ingin 

memiliki adik 

cantik 

Anindya pengen 

punya dua adek 

-  Anindya ingin 

memiliki adik 

dua 

Anindya pengen 

punya adek lima 

-  Anindya ingin 

memiliki ingin 

memiliki adik 

lima 

12 Muhammad 

Robi 

- Bule ke mole 

ita jaga 

Bule  pulang 

tadi pagi 

- kaku gita tadi aku 

melihatnya 

-  Bule Kemole 

ke mobil 

Bule pulang 

menggunakan  

mobil 

- kebeyang aku 

uang 

aku diberikan 

uang 
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- e ku jadi 

tentara aku 

aku ingin 

menjadi tentara 

- no ku roa jadi 

polisi  

aku tidak mau 

menjadi polisi 

- peno dengan 

ku jadi polisi 

banyak 

temanku yang 

menjadi polisi 

- ke lampa 

lamong ku 

itu bekas 

bajuku 

- kam telu ada 

tai lalat ku 

aku memiliki 

tiga tahi lalat 

- apa tau 

Sumba 

orang Sumba 

- singen dengan 

ku gara dan li 

nama teman ku 

Gara dan Li 

- Aku mentu 

bekedek 

aku sedang 

bermain 

- lamen ibu 

April nan 

betian 

Ibu April 

sedang hamil 

- tahu dalam 

karang  

orang dalam 

kampung 

- ade pang uma 

bale na 

rumahnya 

didalam sawah 

- kam mo ku 

mangan 

aku sudah 

makan 

- kakak ita 

panas sia 

kakak ita panas 
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- kakak ita sate 

ku inum ai 

kak ita pengen 

minum  

- ku alo ete 

kipas dunu 

kakak ita 

aku pergi 

mengambil 

kipas kecil  

- kakak ita ku 

semelek dunu 

aku nyalakan 

dulu 

- tau Sumba 

kerja pang 

kuber 

orang sumba 

sedang  kerja di 

kuburan 

- kebada ku 

leng diri ku 

aku diberitahu 

diriku sendiri 

- ada tau 

Sumba 

ada orang 

Sumba 

- Ade me na sia 

beyang ku  

yang mana aku 

mau di kasih 

  - sate ku 

besepeda 

aku ingin 

menggunakan 

sepeda 

- kakak Ita be 

no sia gita ke 

mata sia ke 

kakak Ita tidak 

melihat  

dengan mata 

sendiri  

13 

 

Fajedra 
Nada Nadifa 

 

ini lembut - ini lembut 

ada itu disana - itu ada di sana 

beli di samping itu - beli di samping 

itu 

Nada pengen boneka - Nada pengen 
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boneka 

di gerbang itu - di gerbang itu 

Tante Atis engga 

mau main 

- Tante Atis 

tidak mau 

bermain 

Kakek pergi beli es 

krim 

- Kakek pergi 

membeli es 

krim 

Nada makan es krim - 

 

Nada makan es 

krim 

Nada takut robot - Nada takut 

robot 

Nada jalan ke pintu - Nada berjalan 

ke pintu 

Nada naik sepeda 

motor 

- Nada naik 

sepeda motor 

terus pukul buaya - Terus memukul 

buaya 

pukul mulutnya baru 

dia kembali 

- pukul mulutnya 

baru dia 

kembali 

ini baru cocok - ini baru cocok 

mau main lagi - mau bermain 

lagi 

Tante Atis pergi ke 

rumah 

- Tante Atis 

pergi ke rumah 

Nada pergi ke 

Transmart 

- Nada pergi ke 

Transmart 
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Nada pergi ke kamar 

mandi  

- Nada pergi ke 

kamar mandi 

gosok gigi malam 

dan pagi 

- gosok gigi 

malam dan 

pagi 

dua kali sehari - dua kali sehari 

biyar gigi bersih - biyar gigi 

bersih 

Mama sedang tidur 

di kamar 

- Mama sedang 

tidur di kamar 

Nada pergi beli es 

krim ke mall 

- Nada pergi 

membeli es 

krim ke mall 

Kasih tahu ibu guru 

to 

- Kasih tahu ibu 

guru 

14

.

  

Safa Safitri 
 

silakan perbaiki hp 

ibu ku 

 
 

- 

silakan perbaiki 
hp ibu ku 

 
 

Safa sedang bermain 

dengan kucing 

- Safa sedang 

bermain 

dengan kucing 

aku engga bisa 

perbaiki capai 

tangan ku 

- aku tidak bisa 

memperbaiki 

tanganku 

sangat capai 

Aku takut mereka 

baik-baik saja 

- aku takut 

mereka baik-
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baik saja 

Ayah pulang tadi 

malam 

- Ayah pulang 

tadi malam 

aku mau memberikan 

mu 

- aku mau 

memberikan 

mu 

ini teman aku nda 

mau nafas lagi 

- ini temanku 

tidak bisa 

bernafas lagi 

Ayah harus pulang 

tepat waktu 

- Ayah harus 

pulang tepat 

waktu 

terimakasi ayah 

sudah pulang 

- terimakasi ayah 

sudah pulang 

apa engge tahu kalau 

ada ini 

- Kamu tidak 

tahu kalau ada 

ini 

aku pengen 

menelpon  

- aku ingin 

menelpon 

aku sakit perut - Aku sedang 

sakit perut 

hp ayah engga 

dibawa 

- Ayah tidak 

membawa 

hpnya 

5 

 

Faiza 

Ahmad 

- kaku alo 

besepeda 

aku ingin 

bersepeda 
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- nda emak ku Ibu tidak ada 

- kam mo ku 

mani 

aku sudah 

mandi 

- kaku bekedek 

ke Aura 

Aku bermain 

bersama Aura 

- Emak sate ku 

mangan 

Ibu pengen 

makan 

- kaku cas hp 

ku 

hpku sedang di 

cas 

- Emak sate ku 

belanya 

Ibu pengen 

belanja 

- no si ku alo 

sekolah  

aku tidak pergi 

sekolah 

- nawar po ku 

sekolah 

aku pergi ke 

sekolah besok 

- pang emak hp 

ku 

di ibu hp ku 

- Kakak Janah 

ke lalo 

besepeda 

kak Janah pergi 

bersepeda 

- Berlian nan 

kam mo alo 

mole lako 

bale na 

Berlian sudah 

pulang ke 

rumah 

- kakak Ca ku 
alo mole 

mangan dunu 

Kakak Ca aku 
pulang makan 

dulu 

- Faiza alo 
mani dunu ni 

Faiza pergi 
mandi  

- Aura mentu Aura sedang 
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tunu tidur 

-  e ku alo lako 

Gelampar 

aku pergi ke 

Gelampar 

- Emak ke alo 
lako amat 

Ibu sedang ke 
pasar 

- Yan ta kau 

tepong 

Yan ini kue nya 

- Kakak Ca 
melako sia 

kak Ca mau 
pergi kemana 

- Yan masih ke 

mu sate kakan 
tepong 

Yan kamu mau 

lagi kuenya 

- Yan  na berari 

nengka mu 
teri 

Yan jangan lari 

nanti kamu 
jatuh 

 

 

 

 - Emak sate ku 

kakan es krim 

Ibu pengen 

makan es krim 

- Yan ke lalo 

sekolah 

Yan pergi  ke 

sekolah 

16

.

  

Sahra Arinka Tante Eni pengen 
minum 

- Tante Eni 
pengen minum 

Sahra engga ngambil 

mainannya 

-- Sahra tidak  

mengambil 
mainannya 

Sahra pengen buat 
jalan raya 

- Sahra ingin 
membuat jalan 

raya 

Sarah pengen makan 
piscok 

- Sarah pengen 
makan piscok 

Adam suka makan 

pisang 

-- Adam suka 

makan pisang 

Mama mainannya di 
ambil 

- Mama 
mainannya 

diambil 

Baim jangan - Baim jangan 

Baim engga usah 
senggol mainannya 

- Baim engga 
usah senggol 

mainannya 

Sahra pengen main 
masak-masak 

- Sahra pengen 
main masak-
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masak 

Sahra bisa masak 

telur rebus 

- Sahra bisa 

masak telur 
rebus 

Sahra suka makan 

telur setengah 
matang 

- Sahra suka 

makan telur 
setengah 
matang 

Baim tunggu di 
rumah 

- Baim tunggu di 
rumah 

Sahra pengen beli 
peluru 

 Sahra ingin 
membeli peluru 

Sahra pengen beli tas - Sahra ingin  

membeli tas 

aku pengen beli 
kambing 

- aku ingin  
membeli 

kambing 

 

17.  Alleya Syafa 

Kartasasmita 

Aleya pengen  

warna biru 

- Aleya pengen 

warna biru 

Jila pengen 

pulang 

- Jila pengen pulang 

Aleya pengen 

jadi putri 

sinderllela 

- Aleya ingin  

menjadi putri 

sinderella 

Prinses Bella 

sedang tidur 

- Prices Bella sedang 

tidur 

Alleya pengen 

pakai baju 

warna pink 

- Alleya ingin 

memakai baju 

warna pink 

Jila pengen - Jila pengen balon 
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balon warna 

pink dan biru 

warna pink dan biru 

aku pengen 

gambar kelinci 

- Aku ingin 

menggambar 

kelinci 

Tante Indri 

pengen makan 

sosis 

- Tante Indri pengen 

makan sosis 

Alleya pengen 

sepeda warna 

pink 

- Alleya pengen 

sepeda warna pink 

Tante Indri 

pengen makan 

semangka 

- Tante Indri pengen 

makan semangka 

18.  Mezhim 

Lailyansansyah 

Eci sudah 

makan 

- Eci sudah makan 

aku makan 

sayur dan ikan 

- Eci makan sayur 

dan ikan 
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Eci sudah 

mandi 

- Eci sudah mandi 

Eci sudah 

pulang 

- Eci sudah pulang 

Eci mandi tadi 

di sumur 

- 

- 

Eci mandi tadi di 

sumur 

Ayah di suruh 

buat lagi buku 

tabungan 

- Ayah di suruh buat 

lagi buku tabungan 

Eci masuk 

sekolah hari 

senin 

 

 

 Eci masuk sekolah 

hari senin 

19.  Haura Azizah Ibu sedang 

masak 

- Ibu sedang masak 

Tante Mira 

pengen makan 

cilok 

- Tante Mira pengen 

makan cilok 

ini sendoknya - ini sendoknya 

Haura pengen 

makan es krim  

- Haura pengen 

makan es krim 

Tante Mira ini 

bukan es krim 

- Tante Mira ini 

bukan es krim 

Ibu engga ada 

rasa moknya 

- Ibu tidak ada rasa 

mokanya 
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Naura pengen 

cerita anip dan 

kancil 

- Naura ingin 

menceritakan anip 

dan kancil 

Anip pulang 

sekolah 

- Anip pulang 

sekolah 

Mamanya 

tersesat di 

hutan 

- Mamanya tersesat 

di hutan 

Anip langsung 

menangis 

- Anip langsung 

menangis 

Anip tersesat di 

hutan 

- Anip tersesat di 

hutan 

kuku-kupunya 

masuk ke hutan 

- kuku-kupunya 

masuk ke hutan 

Tante Mira 

sedang di 

rumah 

- Tante Mira sedang 

di rumah 

Paceyana 

sedang di Sila 

- Paceyana sedang di 

Sila 

Mama Lila 

sedang di 

Lombok 

- Mama Lila sedang 

di Lombok 

20.  Restu Adinata - mentu ku 

nules 

aku sedang menulis 

- Pia  dua tiga Pia dua dan tiga 

- Pia alo mo 

bekedek 

Pia pergi bermain  
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- nda tau baeng 

gita ku 

tidak ada yang 

melihat ku 

- Emak sate ku 

mangan 

Ibu pengen makan 

- Pia nagaru ku Pia jangan ganggu 

- me dengan ku 

laong 

tidak ada teman ku 

ngobrol 

- sai baeng 

bada ku 

nengka 

siapa yang 

memberitahuku 

nanti 

- Bibi Ayu sate 

ku inum ai 

Bibi Ayu pengen 

minum 

- Bapak ku ke 

lalo laku uma 

Bapak pergi ke 

sawah 

- peno dengan 

ku  

banyak temanku 

- nongka ku 

jahil 

aku tidak nakal 

- ku pene aku aku pendek 

- inyang si ku 

lenge 

Aku memang jelek 

- Bapak  sate ku 

alo gita sampi 

Bapak pengen lihat 

sapi 

- sate ku entek 

puwen 

nyamong nan 

sia 

aku pengen naik 

pohon jambu 

- sate ku alo aku ingi pergi 
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manceng memancing 
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