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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang pemertahanan leksikon alat rumah tangga masyarakat Pringgarata 

Lombok Tengah dan implementasinya dalam pembelajaran muatan lokal sebuah kajian ekolingusitik, 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pengetahuan dan pemahaman leksikon alat rumah tangga, 

bagimana mengupayakan pemertahanan leksikon alat rumah tangga serta untuk mengetahui implementasi 

dalam pembelajaran muatan local.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa nama alat leksikon rumah tangga desa 

Pringgarata Lombok Tengah. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode simak dan metode cakap. Metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu  penghitungan persentase yang didasarkan pada jumlah 

jawaban yang masuk. Data dalam penelitian ini akan disusun dalam bentuk tabel. Penyusunan dalam 

bentuk tabel atau tabulasi ini merupakan tahap lanjutan dalam rangkaian proses analisis data. Hasil 

analisis yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Metode formal digunakan untuk menyajikan data 

tentang  penyusutan pengetahuan dan pemahaman leksikon alat rumah tangga dan (2) metode informal 

digunakan untuk mendeskripsikan kondisi, pandangan, dan pemahaman masyarakat secara umum 

terhadap keberadaan leksikon alat rumah tangga, sehingga penelitian ini berupaya untuk mengkaji kondisi 

terkini leksikon alat rumah tangga masyarakat Pringgarata Lombok Tengah, baik menyangkut pergeseran, 

pemertahanan, dan implementasinya. 

 

Kata Kunci: pemertahanan leksikon, alat rumah tangga, ekolinguistik. 

 

 

 



 

3 
 

DEFENSE LEXICON TOOLS HOUSEHOLD CENTRAL LOMBOK PRINGGARATA SOCIETY 

AND ITS IMPLEMENTATION IN LOCAL CONTENT LEARNING A STUDY 

EKOLINGUISTIK 

By 

Baiq Erya Dwi Apriliana 

 

ABSTRACT 

This research examines the defense lexicon of household central Lombok Pringgarata society and its 

implementation in local content learning a study ekolingusitic, which aims to describe the condition of the 

knowledge and understanding household lexicon, how willing the lexicon defense household tools as well 

as to know the implementation in learning the local charge.. The type of research used in this research is 

quantitative and qualitative research. The data in this research in the form of the name of the village 

households lexicon tools Pringgarata central Lombok. Data collection methods and techniques used in 

this research are methods refer to the method and ably. Methods and techniques of data analysis used in 

this study was the quantitative methods i.e. counting the percentage based on the number of answers are 

entered. The data in this study will be compiled in the form of a table. Preparation in the form of tabulated 

table or this is an advanced stage in the process of data analysis. Analysis of the results obtained from this 

study are: (1) formal methods used to present data on depreciation of knowledge and understanding of the 

household lexicon and (2) informal methods used to describe the condition, the view, and the 

understanding of the people in General against the existence of the household lexicon.  

Key Words: the defense lexicon of household, ekolingusitic. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bahasa merupakan alat vital bagi umat 

manusia. Tidak dapat dibayangkan betapa 

sulitnya proses komunikasi dan interaksi tanpa 

media bahasa. Karena fungsi bahasa yang begitu 

krusial, bahasa menjadi wujud yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini 

sesuai dengan definisi bahasa yang mengatakan 

bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbitrer yang digunakan oleh para anggota 

kelompok sosial untuk bekerja sama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri.  

 Pernyataan di atas menunjukkan betapa 

peran dan fungsi bahasa begitu penting dalam 

setiap peristiwa kehidupan. Bahasa senantiasa 

hadir sebagai media penjelas dan pengurai 

segala ihwal peristiwa dan kegiatan manusia. 

Dengan demikian, bahasa menjadi bagian yang 

menyentuh seluruh relung kehidupan manusia 

dan karenanya manusia tidak dapat terlepas dari 

peran bahasa sebagai media pengungkap segala 

kehendak dan aktivitas.  

 Sebagai alat komunikasi, keberadaan 

bahasa khususnya bahasa daerah di seluruh 

wilayah nusantara dewasa ini mengalami 

problema cukup serius. Selain terdesak karena 

penggunaan bahasa Indonesia yang semakin luas 

terutama dalam dunia ilmu pengetahuan, 

kenegaraan, hiburan, dan berbagai kegiatan 

penelitian, juga dipengaruhi oleh perkembangan 

penggunaan bahasa asing  terutama bahasa 

Inggris sebagai bahasa internasional yang 

semakin merambah berbagai sektor kehidupan 

tanah air seperti pariwisata, dunia ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. 

 Berpijak pada kondisi Bahasa Daerah baik 

secara nasional maupun regional di atas, sangat 

wajar apabila pemerintah tidak tinggal diam. 

Demi menjaga eksistensi Bahasa Daerah, 

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 

serta Lagu Kebangsaan. Pemerintah berujuan 

untuk mengatur pengembangan, pembinaan, dan 

perlindungan bahasa baik Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Daerah. 

 Secara umum, masyarakat Sasak memiliki 

bahasa ibu yang disebut Bahasa Sasak. Bahasa 

ini dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat 

yang tinggal di Pulau Lombok yang sekarang ini 

telah mekar menjadi enam kabupaten/kota, yaitu 

Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, 

Lombok Timur, Lombok Utara, dan satu calon 

kabupaten baru, yakni Lombok Selatan 

(pemekaran Lombok Timur). 

Berbagai fenomena kebahasaan dapat dicermati 

dalam leksikon Bahasa Sasak seperti bidang 

pertanian, stratifikasi bahasa, dan leksikon 

Bahasa Asing. Pada bidang pertanian 

Masyarakat Sasak hingga saat ini masih 

menggunakan istilah subak untuk mengatur 

sistem pembagian air sawah dan istilah subak 

berasal dari leksikon bahasa Bali. Begitu pula 

dengan stratifikasi bahasa, di tengah-tengah 

Masyarakat Sasak masih hidup dan terpelihara 

stratifikasi Bahasa Sasak, yaitu bahasa kasar, 

bahasa jamaq atau biasa,bahasa alus, dan bahasa 

linggih. Begitu pula dengan penggunaan 

leksikon sms, snack, dan pc (sebutan untuk 

campuran pasir dan semen). Padahal ketiga 

leksikon ini merupakan leksikon Bahasa Asing.           

 Berdasarkan kenyataan di atas, salah satu 

femom ena kebahasasaan yang menarik diteliti 

adalah leksikon alat rumah tangga dalam bahasa 

Masyarakat Sasak. Jika dikaitkan dengan 

pernyataan tersebut, maka keberadaan leksikon 

alat rumah tangga di satu sisi masih ada dan 

dapat ditemukan di tengah-tengah Masyarakat 

Sasak. Di sisi lain, leksikon alat rumah tangga 

mulai jarang terdengar di kalangan remaja atau 

generasi muda Masyarakat Sasak. Akibatnya, 

ada kekhawatiran leksikon alat rumah tangga 

tersebut secara perlahan akan tergerus dari 

komunitas Masyarakat Sasak sebagaimana 

pernyataan Kloss yang disarikan oleh ( 

Sumarsono, 2013:286), “kepunahan bahasa 

dapat disebabkan oleh pergeseran. Artinya, 

penyebaran penutur dan atau tidak adanya 

wilayah pusat kegiatan berbahasa (heartland) 

merupakan unsur-unsur pemunah bahasa, paling 

tidak – itulah pengalaman orang-orang yang 

aktif menahan atau menghidupkan kembali 

ragam bahasa yang akan lenyap”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

maka rumusan permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kondisi pengetahuan dan 

pemaham masyarakat desa Pringgarata 

Lombok Tengah terhadap leksikon alat 

rumah tangga ? 

2. Bagaimanakah upaya masyarakat desa 

Pringgarata Lombok Tengah dalam 

pemertahanan leksikon alat rumah 

tangga ? 

3. Bagaimanakah implementasi leksikon 

alat rumah tangga dalam pembelajaran 

muatan lokal ? 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kondisi pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat desa 

Pringgarata terhadap leksikon alat 

rumah tangga. 

2. Untuk mengupayakan pemertahanan 

leksikon alat rumah tangga masyarakat 

desa Pringgarata Lombok Tengah. 

3. Untuk mengetahui implementasi 

masyarakat desa Pringgarat Lombok 

Tengah dalam pembelajaran muatan 

lokal. 

b. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan melalui 

penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. Kedua manfaat 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya 

pada kajian ekolinguistik.Temuan-temuan yang 

diperoleh sangat dihajatkan agar mampu 

memberikan motivasi dan inspirasi bagi para 

mahasiswa, guru, pengawas sekolah, dan para 

penggiat bahasa untuk melakukan penelitian, 

khususnya tentang ekolinguistik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat terutama dalam 

rangka pemertahanan, pembinaan, dan 

pengembangan Bahasa Indonesia dan bahasa 

daerah. Lebih rinci dapat dicermati manfaat 

praktis sebagai berikut. 

1. Adanya pemahaman masyarakat Sasak 

perihal kondisi dan eksistensi 

lingkungan sosial leksikon alat rumah 

tangga sehingga menumbuhkan 

kesadaran untuk mempertahankannya. 

2. Hasil penelitian pemertahanan leksikon 

alat rumah tangga masyarakat Sasak  

dapat diaktualisasikan ke dalam bentuk 

kamus/buku saku agar dapat 

memberikan informasi tentang leksikon 

alat rumah tangga bagi masyarakat 

Lombok Tengah. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan atau referensi dalam 

pemertahanan, pembinaan, dan 

pengembangan bahasa daerah atau 

bahasa Sasak sehingga memberikan 

dampak positif terhadap 

pengembangan kurikulum serta 

pembelajaran muatan lokal. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dan yang sesuai dengan penelitian 

ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Sukhrani, 

2010) dengan judul Leksikon Nomina 

Bahasa Gayo dalam Lingkungan 

Kedanauan Lut Tawar: Kajian 

Ekolinguisti menunjukkan sebaran data 

perihal leksikon dengan kategori benda 

(nomina) memiliki varian dalam bahasa 

Gayo. Sementara itu, dari segi 

persentase hasil penelitian menunjukkan 

angka 80,6% penutur bahasa Gayo 

masih berkomunikasi menggunakan 

leksikon benda (nomina) bidang 

lingkungan kedanauan Lut Tawar 

bahasa Gayo.  

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan 
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oleh (Adisaputera, 2010) dengan judul 

Ancaman terhadap Kebertahan Bahasa 

Melayu Langkat: Studi pada Komunitas 

Remaja di Stabat Kabupate Langkat. 

Pada penelitian ini Adisaputera 

mengkaji pemahaman remaja terhadap 

leksikal bahasa Melayu Langkat yang 

sangat rendah. Ada tiga faktor 

penyebab, yaitu (1) komunitas remaja 

kurang berinteraksi dengan entitas 

ekologi Melayu Langkat, (2) penutur 

tidak memiliki konsep dalam pikiran 

tentang entitas ekologi Melayu Langkat 

karena langka (punah), dan (3) penutur 

memiliki konsepsi tentang leksikal 

entitas dalam bahasa lain dan bukan 

dalam piranti bahasa Melayu Langkat. 

3.    Selanjutnya, penelitian yang dilakukan 

oleh ( Rohimah, 2014)  denga judul 

Penyusutan Leksikon Bidang Pertanian 

pada Masyarakat Tutur Bahasa Sasak di 

Kecamatan Aikmel Lombok dan 

Implikasinya dalam Pembelajaran di 

Sekolah Dasar: Suatu Kajian 

Ekolinguistik. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

dengan pendekatan kuntitatif dan 

kualitatif dengan fokus kajian 

ekolinguistik. Keunggulan penelitian 

Rohimah terletak pada terungkapnya 

hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa masyarakat petani Aikmel 

Lombok banyak yang tidak mengenal 

unsur-unsur budaya Sasak dalam 

bidang pertanian. Hal ini tampak dari 

ketidaktahuan petani terhadap leksikon 

bidang pertanian yang digunakan 

sebagai alat dalam mengolah lahan 

pertanian.  

2.2 Definisi Operasional 

Pada penelitian ini terdapat beberapa istilah 

yang dijadikan sebagai rujukan berkaitan 

dengan konsep yang akan dikaji. Hal tersebut 

akan dapat memberikan arahan dan pemaknaan 

yang jelas ketika berhadapan dengan objek 

pengamatan. Berikut beberapa konsep yang 

berkaitan dengan penelitian ini di antaranya: 

pemertahanan, leksikon, dan ekolinguistik.  

2.2.1 Pemertahanan 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata pemertahanan memiliki kata asal ’tahan’ 

yang berarti tetap keadaannya (kedudukannya) 

meskipun mengalamai berbagai-bagai hal; 

sedangkan bentukan kata ’bertahan’ berarti 

tetap pada kedudukannya atau dapat 

mempertahankan diri. Jadi, kata pemertahanan 

memiliki makna ’upaya untuk mempertahankan 

diri atau kedudukan’. Dalam hal ini, 

penggunaan kata pemertahanan berhubunngan 

dengan upaya mempertahankan keberadaan 
leksikon alat rumah tangga di tengah-tengah 

masyarakat Sasak. 

2.2.2 Leksikon 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

istilah leksikon bermakna kosakata, kamus 

sederhana, daftar istilah dalam suatu bidang 

disusun menurut abjad dan dilengkapi dengan 

keterangannya, komponen bahasa yang memuat 

semua informasi tentang makna dan pemakaian 

kata dalam bahasa,  kekayaan kata yang dimiliki 
suatu bahasa (2001:653).  

 Definisi tentang leksikon juga 

dikemukakan Sibarani dan Kridalaksana. 

Menurut ( Sibarani, 1997:4), leksikon 

mencakup komponen yang mengandung segala 

informasi tentang kata dalam suatu bahasa 

seperti perilaku semantik, sintaksis, morfologis, 

dan fonologis. Sementara itu, ( Kridalaksana, 

2007:127), mengemukakan bahwa leksikon 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu leksikon 

aktif dan leksikon pasif. Leksikon aktif yaitu 

kekayaan kata yang dipakai oleh seseorang. 

Leksikon pasif yaitu kekayaan kata yang 

dipahami oleh seseorang yang tidak pernah atau 

jarang dipakai. 

 Dua definisi leksikon dari Sibarani dan 

Kridalaksana di atas menunjukkan bahwa esensi 

yang ingin dikemukakan tentang leksikon 

adalah sama dengan definisi sebelumnya, yaitu 

perbendaharaan kata. Dengan demikian, 

menurut peneliti, leksikon adalah kekayaan 

perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang 

dan atau yang dimiliki suatu bahasa. Terkait 

penelilitian ini, maka leksikon yang dimaksud 

adalah leksikon peralatan rumah tangga, yaitu 

perbendaharaan kata yang digunakan oleh 
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Masyarakat Sasak dalam peralatan rumah 

tangga 

2.2.3Ekolinguistik 

 Ekolinguistik berasal dari kata ekologi 

dan linguistik atau sering disebut ekologi 

bahasa. Kata ekologi identik dengan 
lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, istilah ekologi diartikan sebagai 

”ilmu tentang hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya 

(lingkungannya). Istilah  ekologi bahasa berarti 

”penyelidikan tentang interaksi antara bahasa 

dan lingkungannya (KBBI, 2001:286). Jadi, 

ekolinguistik dapat diartikan sebagai ilmu yang 

membahas tentang hubungan antara bahasa 

dengan lingkungan. Terkait penelitian ini, 

ekolinguistik dimaknai sebagai lingkungan 

kebahasaan yang memuat leksikon-leksikon 

dalam peralatan rumah tangga Masyarakat 

Sasak.  

2.2 Landasan Teori 

 Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori Ekolinguistik. Ekolinguistik 

terbilang baru dalam kajian Linguistik. Dalam 

istilah lain, kajian ini dikenal pula dengan 

istilah ekologi bahasa. Sementara itu, dalam 

bahasa Indonesia dikenal istilah ekologi 

linguistik, linguistik ekologi, ekologi 

bahasa/bahasa ekologi, ekologi bahasa, dan 

ekolinguistik ( Al-Gayoni, 2010:25).  

 Ekolinguistik (nomina) dalam linguistik, 

sebuah perhatian merefleksikan sifat ekologi 

dalam studi biologis yang mana interaksi antara 

bahasa dan lingkungan kultural dilihat sebagai 

inti, disebut pula dengan ekologi bahasa, 

ekologi linguistik dan kadang-kadang linguistik 

hijau. Pendekatan ekolinguistik menyoroti nilai 

keragaman linguistik di dunia, Pentingnya hak 

linguistik dari individu dan komunitas, peranan 

sikap, kesadaran, variasi, dan perubahan bahasa 

dalam mengembangkan sebuah budaya 

perdamaian yang komunikatif. 

Sementara itu, istilah ekologi berasal dari 

bahasa Yunani oikos, yang berarti house, man’s 

immediate surroundings. ( Ricklefs,1976:1). 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan 

perspektif fenomenologis, yaitu pendekatan 

yang berupaya mengungkapkan data dan 

informasi yang bermakna dan lengkap mengenai 

fenomena kekinian dari objek yang diteliti. Oleh 

karena itu, objek yang menjadi fokus penelitian 

dideskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Adapun objek yang menjadi sorotan dalam 

penelitian ini adalah leksikon alat rumah tangga 

dan langkah-langkah pemertahanannya. 

3.1.2  Sumber Data 

     Data yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan instrumen dan penggalian leksikon 

alat rumah tangga diperoleh melalui sumber data 

yang benar-benar memahami dan menguasai 

seluk-beluk bahasa Sasak sebagai bahasa yang 

dipergunakan dalam leksikon alat rumah tangga. 

Adapun informan ditetapkan yaitu: Informasi 

buku diperoleh dari berbagai literatur yang ada 

hubungannya dengan fokus penelitian ini, 

seperti buku-buku tentang ekolinguistik, 

semantik, sosiolinguistik, budaya, dan lain-lain. 

Sebagai sumber informasi dan sekaligus 

bahasa yang digunakan itu mewakili bahasa 

kelompok penutur di daerah pengamatannya 

masing-masing, maka pemilihan seseorang 

untuk dijadikan informan sebaiknya memenuhi 

persyaratan-persyaratan berikut : 

1.      Berjenis kelamin pria atau wanita 

2.      Berusia antara25-65 (tidak pikun) 

3.      Orang tua, istri atau suami informan lahir 

dan dibesarkan di desa itu serta jarng atau tidak 

pernah meninggalkan desanya. 

4.      Berpendidikan maksimal tamat pendidikan 

dasar (SD-SLTP) 

5.      Berstatus sosial menengah (tdak rendah 

atau tidak tinggi) dengan harapan tidak terlalu 

tinggi mobilitasnya 

6.      Pekerjaannya bertani atau buruh 

7.      Memiliki kebanggaan terhadap isoleknya 

8.      Dapat berbahasa indonesia 

9.      Sehat jasmani dan rohani 

 

3.1.3  Metode Pengumpulan Data 

      Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode simak dan metode cakap. 
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Kedua metode ini dijadikan sebagai alat 

pengumpulan data leksikon alat rumah tangga. 

a. Metode Simak  

        Metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data 

leksikon alat rumah tangga dilakukan 

dengan menyimak penggunaan bahasa. 

Istilah simak di sini tidak hanya 

berkaitan dengan penggunaan bahasa 

secara lisan, tetapi juga penggunaan 

bahasa secara tertuis. Peggunaan metode 

simak yang berkaitan dengan 

penggunaan bahasa secara tertulis 

dimungkinkan jika bahasa yang dialek 

atau subdialeknya yang diteliti itu 

memiliki naskah-naskah kuno, yang 

menunjukkan penggunaan bahasa atau 

leksikon alat rumah tangga  tersebut 

pada masa lampau. Selain itu, dapat 

diketahui bahwa perubahan-perubahan 

yang ditemukan dalam bahasa modern 

yang menurut hukum bunyi merupakan 

perubahan yang tidak mungkin terjadi 

(Mahsun, 1995: 57).    

b. Metode Cakap 

       Penanaman metode penyediaan data 

leksikon alat rumah tangga dengan 

metode cakap disebabkan cara yang 

ditempuh dalam pengumpulan data 

leksikon alat rumah tangga adalah 

berupa percakapan antara peneliti 

dengan informan. Karena itulah data 

leksikon alat rumah tangga diperoleh 

melalui penggunaan bahasa secara lisan.  

        Pada pelaksanaan metode cakap, 

peneliti langsung melakukan percakapan 

dengan pengguna bahasa sebagai 

sebagai informan dengan bersumber 

pada daftar tanya yang sudah disiapkan 

(Mahsun, 1995: 58). 

 

3.1.4 Metode Penganalisisan Data 

      Data yang didapatkan kemudian dianalisis 

menggunakan metode kuantitatif yaitu  

penghitungan persentase mengikuti pola 

perhitungan Muhajir  ( dalam Damanik, 2009: 

17), yaitu perhitungan yang didasarkan pada 

jumlah jawaban yang masuk. Pertimbangannya 

adalah bahwa setiap pertanyaan mungkin tidak 

akan dijawab oleh responden. Angka persentase 

akan disajikan dalam dua angka dibelakang 

koma. 

      Data dalam penelitian ini akan disusun 

dalam bentuk tabel. Penyusunan dalam bentuk 

tabel atau tabulasi ini merupakan tahap lanjutan 

dalam rangkaian proses analisis data 

(Koentjaraningrat, 1993). Data yang telah masuk 

mula-mula dicatat, lalu disesuaikan dengan 

pengelompokan yang telah dilakukan kemudian 

ditarik dalam angka-angka gabungan yang 

dipakai sebagai dasar analisis. 

     Dari hasil pengolahan data tersebut akan 

terlihat kecenderungan-kecenderungan tertentu 

yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel-tabel 

tabulasi dan grafik. Hasil tabulasi faktor-faktor 

identitas sosial seperti kesukuan, umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan latar belakang 

sosial ekonomi responden. Berkaitan dengan 

skala pengukuran dalam menganalisis data 

dalam penelitian ini digunakan skala pengukuran 

nominal, ordinal, interval, dan rasio (Nasution 

dalam Damanik , 2009: 30).  

      Dalam hal ini, skala nominal merupakan 

sebatas label yang diberikan terhadap kategori  

usia 16-18 tahun, usia 25-35 tahun, usia 40-50 

tahun, dan usia 55-70 tahun. Sementara itu, 

skala ordinal dalam penelitian ini mengandung 

pengertian tingkatan, yakni yang berkaitan 

dengan kelompok usia responden. Selanjutnya, 

skala interval dalam penelitian ini merupakan 

klasifikasi secara kuantitatif dari objek 

penelitian, dalam hal ini peneliti hendak meneliti 

apakah bahasa itu masih bertahan atau tidak 

bertahan.       

      Adapun dari 100 pertanyaan leksikon alat 

rumah tangga yang terdapat dalam kuesioner 

yang diberikan kepada responden dijawab 

dengan menggunakan pilihan jawaban: 

Responden masih menggunakan bahasa daerah 

di desa Pringgarata. Kemudian dibuatlah standar 

penilaian dalam bentuk interval, yaitu: 

1) Jika jawaban responden menggunakan bahasa 

daerah desa Pringgarata persentasenya 51%--

100% dianggap bahwa leksikon alat rumah 

tangga desa Pringgarata Lombok Tengah masih 

bertahan. 

2) Jika jawaban responden menggunakan bahasa 

daerah di desa Pringgarata persentase 0%--50% 

dianggap bahwa leksikon alat rumah tangga desa 

Pringgarata Lombok Tengah tidak bertahan. 
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Untuk lebih rincinya, dalam menghitung 

bertahan atau tidaknya bahasa leksikon alat 

rumah tangga desa Pringgarata Lombok Tengah 

digunakan dengan cara  

 

P = x 100% 

Keterangan :  

P : Presentase 

∑D: jumlah seluruh data dikenal maupun 

tidak dikenal 

∑L : jumlah data leksikon 

Jumlah dari keseluruhan leksikon yang dikenal 

maupun tidak dikenal dibagi dengan banyak data 

leksikon, kemudian dikalikan dengan 100% 

untuk mencari jumlah nilai presentase data 

leksikon alat rumah tangga yang dikenal atau 

tidak dikenal.   

3.1.5 Metode Penyajian Hasil Penganalisisan 

Data 

     Teknik penyajian hasil penganalisisan data 

dilakukan dengan dua cara, yaitu metode formal 

dan metode informal. Metode formal digunakan 

untuk menyajikan data tentang  penyusutan 

pengetahuan dan pemahaman leksikon alat 

rumah tangga dan metode informal digunakan 

untuk mendeskripsikan kondisi, pandangan, dan 

pemahaman masyarakat secara umum terhadap 

keberadaan leksikon alat rumah tangga. Untuk 

selanjutnya, data-data tersebut menjadi acuan 

dalam menentukan implikasinya terhadap 

pembelajaran muatan lokal. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Pengetahuan dan Pemahaman 

Leksikon Alat Rumah Tangga 

Masyarakat Desa Pringgarata Lombok 

Tengah 

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa 

masyarakat desa Pringgarata sebagian besar 

menggunakan bahasa Sasak dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari. 

Sementara itu, dua dialek/subdialek lainnya 

yaitu meriaq-meriku terdapat pada komunitas 

masyarakat wilayah desa Pringgarata sekitar dua 

dusun, yaitu dusun Gunung Agung dan dusun 

Kuang Jukut serta komunitas masyarakat desa 

Sintung sekitar lima dusun, yaitu dusun Sintung 

Timur, dusun Sintung Barat, dusun Esot, dusun 

Dasan Montong, dan dusun Kebun Nyiur. 

Berdasarkan pengamatan selama 

melakukan penelitian, Desa Pringgarata yang 

dijadikan lokasi pengambilan data ditemukan 

bahwa semakin dekat interaksi sesama warga 

masyarakat, khususnya para remaja akan 

memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap 

perkembangan penggunaan kosa kata atau 

leksikon bahasa Sasak yang mereka miliki. 

Artinya, penggunan bahasa Sasak di kalangan 

remaja akan mengalami pergeseran oleh 

pengaruh penggunaan bahasa Indonesia, bahasa 

Inggris, dan bahasa Arab di kalangan remaja. 

Labih luas lagi, fenomena sosial yang 

berkembang di tengah masyarakat sekarang ini 

sudah semakin cepat dan kompleks, terutama 

fenomena yang berkaitan dengan bahasa, 

budaya, agama, dan ekonomi. Apa lagi dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir ini, di Pulau 

Lombok telah berkembang dunia usaha begitu 

cepat. Hal ini ditandai dengan menjamurnya 

toko-toko swalayan baik di sekitar wilayah 

Mataram maupun di luar wilayah Kota Mataram. 

Semua itu merupakan akibat dari perubahan 

zaman, ekologi, dan sistem tatanan kehidupan di 

belahan bumi sekarang ini.   

Fenomena di atas sudah dapat dipastikan 

berpengaruh terhadap keberadaan dan 

perkembangan peristilahan (leksikon) yang ada 

dalam bahasa Sasak, terutama yang berkaitan 

dengan leksikon alat rumah tangga masyarakat 

Sasak. Selain itu, pengaruh perubahan alam dan 

lingkungan hidup masyarakat juga berdampak 

pada perkembangan bahasa dan budaya setempat 

dan sudah pasti membutuhkan langkah 

pemertahanan yang akurat. Demikian realitas 

kebahasaan yang tampak pada komunitas 

masyarakat pengguna bahasa Sasak desa 

Pringgarata. Leksikon yang berhubungan dengan 

leksikon alat rumah tangga masyarakat Sasak 

menunjukkan fenomena yang cukup 

mencengangkan. Artinya, dari hasil pengamatan 

dan sebaran data menunjukkan bahwa secara 

umum kelompok remaja berusia 16 sampai 18 

tahun yang diyakini sebagai usia pengguna 

leksikon alat rumah tangga paling produktif 

ternyata mengalami pergesaran yang sangat 

tajam. Data yang terkumpul menunjukkan 

bahwa persentase pengenalan atau pemahaman 

komunitas yang berusia 16 sampai 18 tahun di 
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desa Pringgarata ini benar-benar mengalami 

pergesaran. Dari sejumlah leksikon yang 

diujikan melalui koesioner ditemukan bahwa 

terdapat  

Berdasarkan sebaran data pada kategori 

umur, pekerjaan, pendidikan, dan lama tinggal di 

desa Pringgarata dapat dikemukakan bahwa 

telah terjadi pergeseran atau perubahan dalam 

pengenalan, pemahaman, dan penguasaan 

terhadap leksikon alat rumah tangga masyarakat 

Sasak sebagaimana tampak pada tabel berikut 

ini.      

Tabel 4.1.1 Persentase Pengenalan dan Penyusutan Leksikon Alat Rumah 

Tangga desa Pringgarata Kategori Umur 

No. Leksikon 

Usia 16 sampai 18 

tahun 

Mengenal  

(%) 

Tidak 

Mengenal  

(%) 

1 

Awis  10

0.0 0.0 

2 

Anak Alu 20

.0 

90

.0 

3 

Asaq 

serawah  

0.

0 

10

0.0 

4 

Bateq  10

0.0 0.0 

5 

Batu 

pengosok 

0.

0 100.0 

6 

Beke  10

.0 

90

.0 

7 

Belakas  0.

0 100.0 

8 

Bupet  50

.0 50.0 

9 

Botok  0.

0 

10

0.0 

10 

Bokor  0.

0 

10

0.0 

11 

Bong  80

.0 

20

.0 

12 

Cupu  0.

0 

10

0.0 

13 

Coblek  10

0.0 

0.

0 

14 

Ceret 0.

0 

10

0.0 

15 Cakar  10 0.

0.0 0 

16 

Ceraken  0.

0 

10

0.0 

17 

Canting  90

.0 

10

.0 

18 

Cale  0.

0 

10

0.0 

19 

Dulang  10

0.0 

0.

0 

20 

Dilah Copok 10

0.0 

0.

0 

21 

Edas-edas 0.

0 100.0 

22 

Eok  5.

0 

95

.0 

23 

Gadang  0.

0 

10

0.0 

24 

Geong  5.

0 

95

.0 

25 

Gegandek  0.

0 

10

0.0 

26 

Gendeng  0.

0 100.0 

27 

Gareng  0.

0 100.0 

28 

Gau  0.

0 100.0 

29 

Galeng  10

0.0 0.0 

30 

Guling  10

0.0 

0.

0 

31 

Jangkis  95

.0 

5.

0 

32 

Jembung  10

0.0 0.0 

33 

Jungkat  0.

0 

10

0.0 

34 

Ketaq  0.

0 100.0 

35 

Kise 0.

0 

10

0.0 

36 

Kandik  10

0.0 

0.

0 

37 

Kleong  85

.0 

15

.0 

38 

Kemeq  95

.0 

5.

0 

39 

Kocor  10

0.0 

0.

0 



 

11 
 

40 

Kempu  0.

0 

10

0.0 

41 

Kulak  10

0.0 

0.

0 

42 

Kobok  65

.0 

35

.0 

43 

Keraro  10

0.0 

0.

0 

44 

Keranjang  10

0.0 

0.

0 

45 

Kudung  10

0.0 

0.

0 

46 

Kete  0.

0 

10

0.0 

47 

Kuris  55

.0 

45

.0 

48 

Kasur  10

0.0 

0.

0 

49 

Keris  10

0.0 

0.

0 

50 

Kelewang  0.

0 

10

0.0 

51 

Lanjak  0.

0 

10

0.0 

52 

Lacung  0.

0 100.0 

53 

Ladik  10

0.0 

0.

0 

54 

Lumur  10

0.0 

0.

0 

55 

Lekuh   

0.0 

10

0.0 

56 

Linggis   

100.0 

0.

0 

57 

Laga  0.

0 

10

0.0 

58 

Lasah  10

0.0 

0.

0 

59 

Lesung   0.

0 

10

0.0 

60 

Mije  

100.0 

0.

0 

61 

Nare  10

0.0 

0.

0 

62 

Penginang  0.

0 100.0 

63 

Pelocok  0.

0 100.0 

64 

Pengepak  

0.0 

10

0.0 

65 

Pemongkang  

0.0 

10

0.0 

66 

Peraras  10

0.0 0.0 

67 

Pacok  

0.0 

10

0.0 

68 

Randang  0.

0 

10

0.0 

69 

Sempare  0.

0 100.0 

70 

Sidut  10

0.0 0.0 

71 

Sentauq  10

0.0 0.0 

72 

Sutil  

0.0 

10

0.0 

73 

Sodo  0.

0 

10

0.0 

74 

Sador  

70.0 

30

.0 

75 

Selao  0.

0 100.0 

76 

Sewur  0.

0 100.0 

77 

Senduk  10

0.0 0.0 

78 

Sendor  0.

0 100.0 

79 

Sapah  

0.0 

10

0.0 

80 

Sogon  

100.0 

0.

0 

81 

Strongking  70

.0 30.0 

82 

Sok -soka  0.

0 

10

0.0 

83 

Tambah  10

0.0 

0.

0 

84 

Talenan  95

.0 

5.

0 

85 

Tepaq  0.

0 

10

0.0 

86 

Tembolaq  95

.0 

5.

0 

87 

Tipah  10

0.0 0.0 

88 

Timpas  10

0.0 

0.

0 

89 

Tompok  0.

0 100.0 
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90 

Tenggale  70

.0 30.0 

91 

Tajuk  0.

0 100.0 

92 

Terumpe  0.

0 

10

0.0 

93 

Lompaq  0.

0 

10

0.0 

94 

Kelek  0.

0 100.0 

95 

Pemaje  0.

0 100.0 

96 

Semen  10

0.0 

0.

0 

97 

Mal-mal 00

.0 

10

0.0 

98 

Sarunggaleng  10

0.0 0.0 

99 

Senter  10

0.0 0.0 

100 

Tabaq  0.

0 

10

0.0 

Jumlah 

  Rata-Rata 44,45 % 55,55 % 
 

 

Berdasarkan data leksikon alat rumah 

tangga  masyarakat Desa Pringgarata di atas, 

dapat diuraikan bahwa dari seratus leksikon alat 

rumah tangga  masyarakat Sasak yang dijadikan 

sampel terhadap 10 responden kelompok umur 

16 sampai 18 tahun, karena pada umur tersebut  

menunjukkan terjadinya peningkatan 

penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang 

kompleks di mana remaja lebih baik dari pada 

anak-anak dalam menganalisis fungsi suatu kata 

yang berperan dalam sebuah kalimat. Jadi, pada 

data di atas menunjukkan bahwa sejumlah 

(44,45 %) berada pada kondisi mengenal 

leksikon alat rumah tangga  dan sejumlah (56,4 

%) tidak mengenal leksikon alat rumah tangga. 

Berdasarkan seratus leksikon alat rumah 

tangga  yang diujikan melalui kuesioner, 

ternyata remaja berusia 16 sampai 18 tahun di 

desa Pringgrata menunjukkan angka pengenalan 

dan pemahaman leksikon alat rumah tangga  

hanya 45 leksikon di atas 50%. Artinya, dari 

seratus leksikon alat rumah tangga  yang diuji 

hanya 45% leksikon alat rumah tangga  dapat 

dikenal/dipahami dengan tingkatan di atas 50%.  

Sementara itu, sejumlah 55 leksikon alat rumah 

tangga  (55 %) memiliki tingkat pengenalan dan 

pemahaman di bawah 50%. 

     Selain itu, ada 51 leksikon alat rumah 

tangga  yang tidak diketahui sama sekali (0%). 

Leksikon alat rumah tangga  dengan tingkat 

pengenalan dan pemahaman di atas 50 % 

terdapat 45 leksikon. Di sisi lain, untuk kondisi 

pergeseran dapat dikemukakan bahwa terdapat 

55 leksikon alat rumah tangga dengan tingkat 

pergeseran/penyusutan sangat tinggi, dan 51 

leksikon alat rumah tangga dengan tingkat 

pergeseran pada angka 0% –20 %. 

Dengan demikian, berdasarkan data 

yang diperoleh dari 10 orang responden di Desa 

Pringgarata dapat dikatakan bahwa kondisi 

leksikon alat rumah tangga pada komunitas 

remaja usia 16 sampai 18 tahun sangat 

memperihatinkan. Artinya, telah terjadi 

pergeseran pengenalan/pemahaman terhadap 

leksikon alat rumah tangga masyarakat Sasak 

yang sangat serius di kalangan remaja, 

khususnya usia 16 sampai18 tahun di desa 

Pringgarata. 

Tabel 4.1.2 Persentase 

Pengenalan 

dan 

Penyusutan 

Leksikon Alat 

Rumah Tangga 

Desa  

Pringgarata 

Kategori 

Pendidikan  

No. Leksikon 

Usia 25-35 tahun 

 

Mengenal  

(%) 

Tidak 

mengenal  

(%) 

1 Awis  100.0 0.0 

2 Anak Alu 65.0 35.0 

3 Asaq 60.0 40.0 
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serawah  

4 Bateq  100.0 0.0 

5 

Batu 

pengosok 40.0 60.0 

6 Beke  80.0 20.0 

7 Belakas  15.0 85.0 

8 Bupet  75.0 35.0 

9 Botok  45.0 55.0 

10 Bokor  25.0 75.0 

11 Bong  95.0 5.0 

12 Cupu  20.0 80.0 

13 Coblek  100.0 0.0 

14 Ceret 45.0 55.0 

15 Cakar  95.0 5.0 

16 Ceraken  20.0 80.0 

17 Canting  90.0 10.0 

18 Cale  10.0 90.0 

19 Dulang  45.0 55.0 

20 Dilah Copok 100.0 0.0 

21 Edas-edas 10.0 90.0 

22 Eok  75.0 35.0 

23 Gadang  50.0 50.0 

24 Geong  90.0 10.0 

25 Gegandek  30.0 70.0 

26 Gendeng  30.0 70.0 

27 Gareng  20.0 80.0 

28 Gau  20.0 80.0 

29 Galeng  100.0 0.0 

30 Guling  100.0 0.0 

31 Jangkis  100.0 0.0 

32 Jembung  100.0 0.0 

33 Jungkat  20.0 80.0 

34 Ketaq  25.0 75.0 

35 Kise 10.0 90.0 

36 Kandik  80.0 20.0 

37 Kleong  80.0 20.0 

38 Kemeq  100.0 0.0 

39 Kocor  90.0 10.0 

40 Kempu  10.0 90.0 

41 Kulak  60.0 40.0 

42 Kobok  50,0 50.0 

43 Keraro  100.0 0.0 

44 Keranjang  100.0 0.0 

45 Kudung  90.0 10.0 

46 Kete   35.0 65.0 

47 Kuris  10.0 90.0 

48 Kasur  95.0 0.0 

49 Keris  100.0 0.0 

50 Kelewang  25.0 75.0 

51 Lanjak  35.0 65.0 

52 Lacung  5.0 95.0 

53 Ladik  100.0 0.0 

54 Lumur  100.0 0.0 

55 Lekuh    35.0 65. 

56 Linggis   60.0 40.0 
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57 Laga  10.0 90.0 

58 Lasah   100.0 0.0 

59 Lesung    25,0 75.0 

60 Mije  100.0 0.0 

61 Nare  100.0 0.0 

62 Penginang  35.0 65.0 

63 Pelocok  35.0 65.0 

64 Pengepak  25.0 75.0 

65 Pemongkang  25.0 65.0 

66 Peraras  100.0 0.0 

67 Pacok  25.0 75.0 

68 Randang  40.0 60.0 

69 Sempare  35.0 65.0 

70 Sidut  100.0 0.0 

71 Sentauq  100.0 0.0 

72 Sutil  55.0 45.0 

73 Sodo  45.0 55.0 

74 Sador  100.0 0.0 

75 Selao  60.0 40.0 

76 Sewur  35.0 65.0 

77 Senduk  90.0 10.0 

78 Sendor  15.0 85.0 

79 Sapah  30.0 80.0 

80 Sogon  80.0 20.0 

81 Strongking  45.0 55.0 

82 Sok -soka  20.0 80.0 

83 Tambah  95.0 5.0 

84 Talenan  50.0 50.0 

85 Tepaq  45.0 55.0 

86 Tembolaq  100.0 0.0 

87 Tipah  70.0 30.0 

88 Timpas  35.0 65.0 

89 Tompok  25.0 75.0 

90 Tenggale  90.0 10.0 

91 Tajuk  5.0 95.0 

92 Terumpe  50.0 50.0 

93 Lompaq  35.0 65.0 

94 Kelek  10.0 90.0 

95 Pemaje  35.0 65.0 

96 Semen  100.0 0.0 

97 Mal-mal 50.0 50.0 

98 Sarunggaleng  100.0 0.0 

99 Senter  100.0 0.0 

100 

Tabaq  

0.0 

100.

0 

Jumlah     

Rata-Rata  57,9 %  42,1 % 

 

Paparan data leksikon alat rumah tangga 

masyarakat desa Pringgarata kategori 

pendidikan di atas, dapat diuraikan bahwa dari 

seratus leksikon alat rumah tanga masyarakat 

Sasak yang dijadikan sampel terhadap 10 

responden kelompok kategori usia 25-35 tahun, 

menunjukkan bahwa sejumlah (57,9%) berada 

pada kondisi mengenal leksikon alat rumah 

tangga dan sejumlah (42,1 %) tidak mengenal 

leksikon alat rumah tangga. 

Dari seratus leksikon alat rumah tangga  

yang diujikan melalui kuesioner, ternyata 
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masyarakat Sasak di desa Pringgarata pada 

kategori usia 25-35 tahun, menunjukkan angka 

pengenalan dan pemahaman leksikon alat rumah 

tangga terdapat 49 leksikon di atas 50%. 

Artinya, dari seratus leksikon alat rumah tangga 

yang diuji hanya 49% leksikon alat rumah 

tangga dapat dikenal/dipahami dengan tingkatan 

di atas 50%.  Sementara itu, sejumlah 51 

leksikon alat rumah tangga (51%) memiliki 

tingkat pengenalan dan pemahaman di bawah 

50%. 

 Dengan demikian, berdasarkan data 

yang diperoleh dari 10 orang responden di desa 

Pringgarata dapat dikatakan bahwa kondisi 

leksikon alat rumah tangga pada komunitas 

masyarakat Sasak kategori usia 25-35 tahun 

cukup memperihatinkan. Artinya, telah terjadi 

pergeseran pengenalan/pemahaman terhadap 

leksikon alat rumah tangga masyarakat Sasak 

yang serius di kalangan masyarakat Sasak 

kategori pendidikan di desa Pringgarata. 

Tabel 4.1.3 Persentase Pengenalan 

dan Penyusutan 

Leksikon Alat Rumah 

Tangga Desa 

Pringgarata pada 

Kategori Pekerjaan 

No. Leksikon 

Usia 40-50 tahun 

Mengenal  

(%) 

Tidak 

mengenal 

(%) 

1 Awis  100.0 0.0 

2 Anak Alu 95.0 5.0 

3 Asaq serawah  95.0 5.0 

4 Bateq  100.0 0.0 

5 Batu pengosok 80.0            20.0 

6 Beke  80.0 20.0 

7 Belakas  70.0 30.0 

8 Bupet  100.0 0.0 

9 Botok  70.0 30.0 

10 Bokor  85.0 15.0 

11 Bong  100.0 0.0 

12 Cupu  30.0 70.0 

13 Coblek  100.0 0.0 

14 Ceret 70.0 30.0 

15 Cakar  95.0 5.0 

16 Ceraken  55.0 45.0 

17 Canting  60.0 40.0 

18 Cale  45.0 55.0 

19 Dulang  70.0 30.0 

20 Dilah Copok 95.0 5.0 

21 Edas-edas 80.0 20.0 

22 Eok  70.0 30.0 

23 Gadang  30.0 70.0 

24 Geong  100.0            0.0 

25 Gegandek  35.0 65.0 

26 Gendeng  25.0 75.0 

27 Gareng  75.0 25.0 

28 Gau  55.0 45.0 

29 Galeng  100.0 0.0 

30 Guling  100.0 0.0 

31 Jangkis  100.0 0.0 

32 Jembung  100.0            0.0 

33 Jungkat  5.0 95.0 

34 Ketaq  55.0 45.0 

35 Kise 55.0 45.0 
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36 Kandik  100.0             0.0 

37 Kleong  100.0 0.0 

38 Kemeq  100.0 0.0 

39 Kocor  100.0 0.0 

40 Kempu  90.0 10.0 

41 Kulak  45.0 55.0 

42 Kobok  90.0 10.0 

43 Keraro  100.0 0.0 

44 Keranjang  100.0 0.0 

45 Kudung  90.0 10.0 

46 Kete   30.0 70.0 

47 Kuris  70.0 30.0 

48 Kasur  90.0 10.0 

49 Keris  100.0 0.0 

50 Kelewang  30.0 70.0 

51 Lanjak  35.0 65.0 

52 Lacung  40.0            60.0 

53 Ladik  100.0 0.0 

54 Lumur  100.0 0.0 

55 Lekuh    40.0 60.0 

56 Linggis   100.0 0.0 

57 Laga  25.0 75.0 

58 Lasah   100.0 0.0 

59 Lesung    80.0 20.0 

60 Mije  100.0 0.0 

61 Nare  100.0 0.0 

62 Penginang  55.0 45.0 

63 Pelocok  45.0 55.0 

64 Pengepak  35.0 65.0 

65 Pemongkang  45.0 55.0 

66 Peraras  100.0 0.0 

67 Pacok  45.0 55.0 

68 Randang  40.0 60.0 

69 Sempare  45.0 55.0 

70 Sidut  100.0 0.0 

71 Sentauq  100.0 0.0 

72 Sutil  55.0 45.0 

73 Sodo  75.0 25.0 

74 Sador  100.0 0.0 

75 Selao  45.0 55.0 

76 Sewur  40.0           60.0 

77 Senduk  100.0 0.0 

78 Sendor  75.0 25.0 

79 Sapah  45.0 55.0 

80 Sogon  100.0 0.0 

81 Strongking  100.0 0.0 

82 Sok -soka  40.0 60.0 

83 Tambah  100.0 0.0 

84 Talenan  100.0 0.0 

85 Tepaq  55.0 45.0 

86 Tembolaq  95.0 5.0 

87 Tipah  100.0 85.0 

88 Timpas  75.0 25.0 

89 Tompok  0.0          100.0 
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90 Tenggale  60.0           40.0 

91 Tajuk  40.0            60.0 

92 Terumpe  55.0 45.0 

93 Lompaq  45.0 55.0 

94 Kelek  0.0           100.0 

95 Pemaje  80.0 20.0 

96 Semen  100.0 0.0 

97 Mal-mal 70.0 30.0 

98 Sarunggaleng  100.0            0.0 

99 Senter  100.0 0.0 

100 Tabaq  00.0 0.0 

Jumlah     

Rata-Rata  61,23 % 

         38,77 

% 

 

Mengacu pada seratus leksikon alat 

rumah tangga yang diujikan melalui kuesioner, 

ternyata masyarakat Sasak pada kategori 

pekerjaan di desa Pringgarata menunjukkan 

angka pengenalan dan pemahaman leksikon alat 

rumah tangga sebanyak 71 leksikon di atas 50%. 

Artinya, dari serratus leksikon alat rumah tangga 

yang diuji hanya 71%% leksikon alat rumah 

tangga dapat dikenal/dipahami dengan tingkatan 

di atas 50%.  Sementara itu, sejumlah 29 

leksikon alat rumah tangga (29%) memiliki 

tingkat pengenalan dan pemahaman di bawah 

50%. 

Dengan demikian, berdasarkan data 

yang diperoleh dari 10 orang responden di desa 

Pringgarata dapat dikatakan bahwa kondisi 

leksikon alat rumah tanggapada komunitas 

masyarakat pada kategori usia 40-50 tahun tidak 

begitu memperihatinkan. Artinya, telah terjadi 

pergeseran pengenalan/pemahaman terhadap 

leksikon alat rumah tangga masyarakat Sasak 

yang belum serius di kalangan masyarakat 

khususnya kategori pekerjaan.  

 

Table 4.1.4 Persentase Pengenalan dan 

Penyusutan leksikon alat rumah tangga 

Kecamatan Pringgarata 

        

No. Leksikon 

 

Usia 55-70 tahun 

 

Mengenal 

(%) 

Tidak 

mengen

al (%) 

1 Awis  100.0 0.0 

2 Anak Alu 100.0 0.0 

3 

Asaq 

serawah  100.0 0.0 

4 Bateq  100.0 0.0 

5 

Batu 

pengosok 100.0 0.0 

6 Beke  100.0 0.0 

7 Belakas  95.0 10.0 

8 Bupet  100.0 0.0 

9 Botok  95.0 5.0 

10 Bokor  80.0 20.0 

11 Bong  100.0 0.0 

12 Cupu  90.0 10.0 

13 Coblek  100.0 0.0 

14 Ceret 100.0 0.0 

15 Cakar  100.0 0.0 

16 Ceraken  100.0 0.0 

17 Canting  100.0 0.0 

18 Cale  90.0 10.0 
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19 Dulang  100.0 0.0 

20 

Dilah 

Copok 100.0 0.0 

21 Edas-edas 100.0 0.0 

22 Eok  70.0 30.0 

23 Gadang  45.0 55.0 

24 Geong  100.0 0.0 

25 Gegandek  45.0 55.0 

26 Gendeng  65.0 35.0 

27 Gareng  100.0 0.0 

28 Gau  75.0 25.0 

29 Galeng  100.0 0.0 

30 Guling  100.0 0.0 

31 Jangkis  100.0 0.0 

32 Jembung  100.0 0.0 

33 Jungkat  45.0 55.0 

34 Ketaq  75.0 25.0 

35 Kise 65.0 35.0 

36 Kandik  100.0 0.0 

37 Kleong  100.0 0.0 

38 Kemeq  100.0 0.0 

39 Kocor  100.0 0.0 

40 Kempu  80.0 20.0 

41 Kulak  100.0 0.0 

42 Kobok  100.0 0.0 

43 Keraro  100.0 0.0 

44 Keranjang  100.0 0.0 

45 Kudung  100.0 0.0 

46 Kete   90.0 10.0 

47 Kuris  100.0 0.0 

48 Kasur  100.0 0.0 

49 Keris  100.0 0.0 

50 Kelewang  15.0 85.0 

51 Lanjak  35.0 65.0 

52 Lacung  95.0 5.0 

53 Ladik  100.0 0.0 

54 Lumur  100.0 0.0 

55 Lekuh    80.0 2.0 

56 Linggis   100.0 0.0 

57 Laga  55.0 45.0 

58 Lasah   100.0 0.0 

59 Lesung    65.0 35.0 

60 Mije  100.0 0.0 

61 Nare  100.0 0.0 

62 Penginang  90.0 10.0 

63 Pelocok  95.0 5.0 

64 Pengepak  100.0 0.0 

65 

Pemongka

ng  65.0 34.0 

66 Peraras  100.0 0.0 

67 Pacok  40.0 60.0 

68 Randang  55.0 45.0 

69 Sempare  45.0 55.0 

70 Sidut  100.0 0.0 

71 Sentauq  100.0 0.0 

72 Sutil  100.0 0.0 
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73 Sodo  45.0 55.0 

74 Sador  100.0 0.0 

75 Selao  90.0 10.0 

76 Sewur  65.0 35.0 

77 Senduk  100.0 0.0 

78 Sendor  55.0 45.0 

79 Sapah  55.0 45.0 

80 Sogon  100.0 0.0 

81 Strongking  95.0 5.0 

82 Sok -soka  35.0 65.0 

83 Tambah  100.0 0.0 

84 Talenan  100.0 0.0 

85 Tepaq  75.0 25.0 

86 Tembolaq  100.0 0.0 

87 Tipah  100.0 0.0 

88 Timpas  65.0 35.0 

89 Tompok  80.0 2.0 

90 Tenggale  100.0 0.0 

91 Tajuk  55.0 45.0 

92 Terumpe  75.0 25.0 

93 Lompaq  55.0 45.0 

94 Kelek  45.0 55.0 

95 Pemaje  70.0 30.0 

96 Semen  100.0 0.0 

97 Mal-mal 55.0 45 

98 

Sarunggale

ng  100.0 0.0 

99 Senter  100.0 0.0 

100 Tabaq  55.0 45.0 

Jumlah  

  Rata-Rata 84,65 % 15,35 % 

 

Paparan data leksikon alat rumah tangga 

masyarakat desa Pringgarata kategori usia 55-70 

tahun di atas, dapat diuraikan bahwa dari seratus 

leksikon alat rumah tanga masyarakat Sasak 

yang dijadikan sampel terhadap 10 responden 

kelompok kategori usia 55-70 tahun 

menunjukkan bahwa sejumlah (84,65%) berada 

pada kondisi mengenal leksikon alat rumah 

tangga dan sejumlah 15,35 %) tidak mengenal 

leksikon alat rumah tangga.  

Dari seratus leksikon alat rumah tangga  

yang diujikan melalui kuesioner, ternyata 

masyarakat Sasak di desa Pringgarata pada 

kategori usia 55-70 tahun menunjukkan angka 

pengenalan dan pemahaman leksikon alat rumah 

tangga terdapat 90 leksikon di atas 50%. 

Artinya, dari seratus leksikon alat rumah tangga 

yang diuji terdapat 90% leksikon alat rumah 

tangga dapat dikenal/dipahami dengan tingkatan 

di atas 50%.  Sementara itu, sejumlah 10 

leksikon alat rumah tangga (10%) memiliki 

tingkat pengenalan dan pemahaman di bawah 

50%. 

 Dengan demikian, berdasarkan data 

yang diperoleh dari 10 orang responden di desa 

Pringgarata dapat dikatakan bahwa kondisi 

leksikon alat rumah tangga pada komunitas 

masyarakat Sasak kategori usia 55-70 tahun 

cukup baik. Artinya, telah terjadi pergeseran 

pengenalan/pemahaman terhadap leksikon alat 

rumah tangga masyarakat Sasak yang belum 

serius di kalangan masyarakat Sasak kategori 

lama tinggal di desa Pringgarata. 

Dari uraian di atas dapat ditemukan bahwa 

berdasarkan sampel seratus leksikon tentang 

leksikon alat rumah tangga, ternyata memiliki 

tingkatan pergeseran yang berbeda-beda. 

Sehubungan dengan kajian dalam penelitian ini, 

pengaruh lingkungan (ekologi) menjadi faktor 

penting yang menyebabkan adanya pergeseran 

leksikon alat rumah tangga tersebut. Sebaran 
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data menunjukkan bahwa terdapat leksikon yang 

telah mengalami pergeseran/penyusutan hingga 

di atas 50%, seperti dalam bidang peralatan 

dapur ( Beke, Belakas, Botok, Bokor, Bong, 

Cupu, Ceret, Cakar, Ceraken, Cale, Kleong, 

Kempu, Kulak, Kobok, Kudung Sutil, Sodo, 

Selao, Sewur, Sendor, Sapah, Talenan,  ) dalam 

bidang peralatan kebun( Edas-edas, Eok, 

Gadang, Geong, Gegandek, Gendeng, Gareng, 

Gau, Jungkat, Ketaq, Kise Kete) dalam bidang 

alat tempat pembuat makanan ( Kuris, 

Kelewang, Lanjak, Lacung, Lekuh, Laga, 

Lesung, Penginang, Pelocok, Pengepak, 

Pemongkang, Pacok, Randang, Sempare, 

Strongking, Sok –soka, Tepaq, Timpas, Tompok, 

Tajuk, Terumpe, Lompaq, Kelek, Pemaje, Mal-

mal, Tabaq). 

Di tengah-tengah komunitas Sasak 

belum banyak ditemukan guyub-guyub yang 

secara khusus intens dalam melakukan kajian 

sekaligus pembinaan bahasa Sasak. Garda 

terdepan yang diharapkan adalah Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena di 

bawahnya terhampar luas garapan yang 

menangani anak-anak yang sebagian besar 

adalah anak keturunan masyarakat Sasak. Jika 

dari dalam (masyarakat Sasak) saja kurang geliat 

dalam membina dan mengembangkan bahasanya 

sendiri, maka tidak mengherankan bahasa Sasak 

akan mengalami persoalan serius ke depan. 

Di samping itu, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga turut 

memberikan dampak pada 

pergeseran/penyusutan leksikon alat rumah 

tangga  masyarakat Sasak, khususnya desa 

Pringgarata. Berikut diuraikan beberapa leksikon 

alat rumah tangga yang mengalami 

pergeseran/penyusutan hingga di atas 50 %. 

Tingkat pengetahuan leksikon alat 

rumah tangga dipengaruhi oleh pengetahuan 

terhadap lingkungan (ekologi) tersebut. Dengan 

demikian, masyarakat Sasak desa Pringgarata 

sebagai pemilik dan pengguna tentunya telah 

berinterelasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya sehingga memiliki 

pengetahuan,konsep dan ideologi yang lahir dan 

terbangun dalam komunitas lingkungannya pula, 

secara khusus pengetahuan leksikon-leksikon 

alat rumah tangga. 

Kondisi lingkungan ragawi turut 

memengaruhi kekayaan bahasa dan juga tingkat 

pengetahuan masyarakat Sasak desa Pringgarata 

tentang objek atau benda yang ditemui. 

Pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman yang 

mendalam adalah fakta interaksi, interelasi dan 

interdepedensi masyarakat Sasak desa 

Pringgarata sebagai penutur bahasa Sasak 

dikodekan secara lingual dalam wujud leksikon-

leksikon alat rumah tangga. 

Untuk mendapat gambaran yang lebih 

deskriptif tentang tingkat pengetahuan leksikon 

alat rumah tangga desa Pringgarata, ada 100 

jenis leksikon yang diujikan kepada informan 

yang terbagi atas empat kelompok pada kategori 

umur, pendidikan, pekerjaan, dan lama tinggal 

yang sering digunakan dalam keperluannya 

sesuai dengan kekayaan guyub tutur (speech 

community).Ada dua pilihan jawaban yang 

diajukan pada informan untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan informan tentang leksikon 

alat rumah tangga desa Pringgarata yaitu,   

(a) Tahu, kenal, dan referennya masih banyak    

(d) Sama sekali tidak kenal. 

Ada 40 orang informan yang diuji dalam 

penelitian ini yang bermukim di desa 

Pringgarata. Informan terdiri atas kelompok pria 

dan wanita dalam kategori usia 16-18 tahun, usia 

25-35 tahun, usia 40-50 tahun, dan usia 55-70 

tahun. Berikut dipaparkan gambaran tentang 

pengetahuan tiap kategori kelompok umur usia 

16-18 tahun, menunjukkan bahwa sejumlah 

(44,45 %) berada pada kondisi mengenal 

leksikon alat rumah tangga  dan sejumlah (56,4 

%) tidak mengenal leksikon alat rumah tangga. 

Pada kelompok kategori usia 25-35 tahun 

menunjukkan bahwa sejumlah (57,9%) berada 

pada kondisi mengenal leksikon alat rumah 

tangga dan sejumlah (42,1 %) tidak mengenal 

leksikon alat rumah tangga. Pada kategori usia 

40-50 tahun di desa Pringgarata menunjukkan 

angka pengenalan dan pemahaman leksikon alat 

rumah tangga sebanyak 71 leksikon di atas 50%. 

Artinya, dari serratus leksikon alat rumah tangga 

yang diuji hanya 71%% leksikon alat rumah 
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tangga dapat dikenal/dipahami dengan tingkatan 

di atas 50%.  Sementara itu, sejumlah 29 

leksikon alat rumah tangga (29%) memiliki 

tingkat pengenalan dan pemahaman di bawah 

50%. Pada kelompok kategori usia 50-70 tahun 

menunjukkan bahwa sejumlah (84,65%) berada 

pada kondisi mengenal leksikon alat rumah 

tangga dan sejumlah 15,35 %) tidak mengenal 

leksikon alat rumah tangga. 

Biodata informan tempat pemerolehan 

data leksikon alat rumah tangga.  

Nama : Lalu Muhammad Ismail, M.Pd 

Alamat : Jalan Pantai Lawata No. 12/B 

Perumahan Griya Pagutan Indah 

 TTL : Lombok Tengah, 31 Desember 

1968 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

Pekerjaan : PNS, Pengawas Sekolah-

Pengawas Madya 

Dosen Pengampu Fakultas 

Kesehatan Universitas 

Qamarul Huda     

Badaruddin Bagu  

  

4.2 Upaya  Pemertahanan Leksikon Alat 

Rumah Tangga Masyarakat Desa 

Pringgarata Lombok    Tengah 

Pergeseran dan pemertahanan bahasa 

merupakan persoalan penting sekaligus memiliki 

konsekuensi jangka panjang dan kolektif. Situasi 

kebahasaan pada guyub tutur yang multibasawan 

memunculkan alternatif pilihan bahasa bagi 

setiap anggota guyub. Hal tersebut dapat terjadi 

baik secara kelompok maupun secara individual. 

Konsekuensi dari pilihan bahasa itu adalah 

terjadinya fenomena pola penggunaan bahasa. 

Bagi kelompok atau guyub yang memiliki pola 

penggunan bahasa yang ajeg atau mantap akan 

memberikan dampak positif yang menyebabkan 

pemertahanan bahasa, sedangkan bagi 

kelompok/guyub yang labil atau goyah akan 

menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa. 

Salah satu indikasi pemertahanan bahasa 

adalah adanya fakta empiris yang menunjukkan 

bahwa bahasa tersebut masih dipergunakan oleh 

kelompok atau guyub tuturnya. Jadi, dapat 

digaris bawahi bahwa penggunaan bahasa 

merupakan indikator utama yang menjadi 

penanda dalam pembicaraan pemertahanan dan 

pergeseran bahasa. 

Terkait leksikon alat rumah tangga 

masyarakat Sasak desa Pringgarata, khususnya 

komunitas remaja, sangat tampak bahwa sikap 

mereka terhadap leksikon alat rumah tangga 

biasa-biasa saja. Dari beberapa responden yang 

diwawancarai tidak tampak wajah-wajah 

kekhawatiran akan terjadinya pergeseran 

terhadap leksikon alat rumah tangga.  

Akibanya, pemeliharan, pngembangan, 

dan pembinaan bahasa Sasak, khususnya yang 

terkait dengan leksikon alat rumah tangga 

merupakan tanggung jawab masyarakat Sasak 

dari komunitas bangsawan. Padahal, tidak 

demikian realitas yang ada di masyarakat. 

Bahasa Sasak milik masyarakat Sasak di 

manapun berada. Di setiap pundak masyarakat 

Sasaklah melekat tanggung jawab untuk 

memelihara dan  melestarikan keberadaan 

bahasa Sasak.  

Adapaun upaya yang sangat diperlukan 

dalam rangka pemertahanan leksikon alat rumah 

tangga  masyarakat Sasak tersebut adalah 

perlunya pembenahan di berbagai ranah, seperti 

yang disarankan Adisaputra, bahwa bahasa yang 

berkaitan dengan kelompok remaja ditentukan 

berdasarkan lingkungan tempat tinggal mereka. 

Adapun ranah penggunaan bahasa yang 

disesuaikan dengan lingkungan remaja adalah 

(1) ranah keluarga, (2) ranah ketetanggan/ranah 

kekaribandan, (3) ranah lembaga pemerintah. 

Selain hal tersebut, diperlukan juga dalam 

rangka pemertahanan leksikon alat rumah tangga 

ini beberapa hal, seperti sikap bahasa, sikap 

sadar, dan sikap setia.   

1.  Pemertahanan Ranah Keluarga 

 Bahasa Sasak pada penggunaan ranah 

keluarga difokuskan pada lokasi rumah dan para 

anggota keluarga dengan segala aktivitas 

komunikasinya. Dalam rangka pemertahanan 

leksikon alat rumah tangga masyarakat Sasak 

Lombok Tengah diperlukan perhatian dan 
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kepedulian kelaurga. Hal ini dapat diterima 

secara logika karena keluarga merupakan unsur 

pertama dan utama dalam pembinaan dan 

pemertahanan bahasa pertama.  

Jika merunut pendangan Haugen (dalam 

Fill dan Muhlhausler, 2003:1) bahwa 

ekolinguistik memiliki tiga parameter yaitu 

interrelationships (interelasi bahasa dan 

lingkungan), environment (lingkungan ragawi 

dan sosial budaya), dan diversity (keberagaman 

bahasa dan lingkungan); maka dapat dikatakan  

bahwa keluarga memiliki peran yang sangat 

strategis dalam menyiapkan pilar pemertahanan 

leksikon alat rumah tangga khususnya dan 

bahasa Sasak umumnya. Melalui keluarga 

sebagai latar sosial budaya yang pertama dan 

utama memungkinkan anak-anak sejak dini 

diperkenalkan dengan leksikon-leksikon 

tersebut.  

Dengan demikian, upaya pemertahanan 

leksikon alat rumah tangga masyarakat Sasak 

Lombok Tenga h dapat dilakukan melalui 

pemberian inforamsi/sosialisasi sekaligus 

pencerahan kepada setiap rukun keluarga 

tentang pentingnya pengenalan dan pemahaman 

leksikon alat rumah tangga sejak dini kepada 

anak. Dalam hal ini setiap rukun warga juga 

mesti belajar agar memiliki pengetahuan terlebih 

dahulu tentang leksikon alat rumah tangga 

tersebut.  

 

2. Pemertahanan Ranah Ketetanggaan/ 

Kekariban 

Lingkungan kedua yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap pemertahanan 

leksikon alat rumah tangga masyarakat Sasak 

pada bahasa adalah kondisi 

ketetanggaan/kekariban baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Ranah ini cukup kuat 

dalam memberi corak kebahasaan karena dalam 

keseharian mereka banyak bergaul dan 

berkomunikasi dengan para tetangga terdekat 

dan karibnya. Hal ini menjadi salah satu sorotan 

karena berdasarkan pengamatan selama 

penelitian, ternyata lengkungan sekitar sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

kebahasaan anak dan remaja.  

Jika dikaitkan dengan pandangan yang 

dikemukakan oleh Sapir, bahwa dalam lingkup 

kajian ekolinguistik, bahasa merekam kondisi 

lingkungan ragawi dan sosial; perangkat 

leksikon misalnya menunjukkan adanya 

hubungan simbolik verbal antara guyub tutur 

dengan lingkungannya, termasuk anasir-anasir 

alamiah lainnya (Fill dan Muhlhauster, 

2001:14).  

Pandangan Sapir tersebut menjelaskan 

bahwa keberagaman leksikon kekhasan daerah 

yang ada dan berkembang di tengah masyarakat 

Sasak menandakan lingkungan sosial yang 

terpelihara kelestariannya. Lingkungan sosial 

Sasak (Lombok) merupakan salah satu daerah 

yang memiliki stratifikasi bahasa sebagai 

pengaruh adanya stratifikasi sosial 

masyarakatnya. Artinya, di Lombok hingga saat 

ini masih terpelihara stratifikasi sosial, seperti 

kaum jajar karang (masyarakat umum) dan 

kaum menak (bangsawan). Konsekuensunya, 

anak-anak dan remaja harus sejak dini 

diperkenalkan dengan leksikon yang 

berhubungan dengan stratifikasi bahasa untuk 

mempertahankan keberadaan bahasa Sasak di 

tengah-tengah mereka. Jadi, peran dan fungsi 

rumah tangga, tetangga dan lingkungan sekitar, 

dan karib/teman sebaya anak-anak/ para remaja 

menjadi salah satu faktor yang sangat penting 

dalam memberikan arah pemertahanan leksikon 

alat rumah tangga masyarakat Sasak, khususnya 

Lombok Tengah.  

3. Pemertahanan Ranah Lembaga 

Pemerintah  

Ranah keempat yang menjadi alternatif 

pemertahanan leksikon alat rumah tangga adalah 

pembentukan lembaga pemerintah (pemerintah 

daerah) yang secara kelembagaan dapat 

merencanakan, mengorganisasikan, dan 

megevaluasi seluruh aktivitas masyarakat yang 

terkait dengan budaya. Karena dengan adanya 

lembaga, diyakini akan dapat memberikan 

kemudahan dan kenyamanan dalam mengelola 

dan menata setiap gejala yang muncul di tengah-

tengah masyarakat. Lembaga yang dimaksud 

adalah lembaga khusus bentukan pemerintah 

(pemerintah daerah) seperti Dewan Kesenian 

dan Adat. Dewan inilah yang akan memfasilitasi 

seluruh aktivitas masyarakat dalam bidang seni 

dan adat tradisi, termasuk di dalamnya kajian 

tentang kepatutan/kelayakan, penggarapan, 

pendanaan, sekaligus langkah promosinya dalam 

rangka menunjang sektor pariwisata.  

Hal tersebut cocok dengan pandangan 

Mbete (2013), bahwa lingkungan sosial 
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membangun berbagai kekuatan masyarakat yang 

membentuk pikiran dan kehidupan sosial setiap 

individu di antaranya: agama, etika, bentuk 

organisasi politik, dan seni. Di samping itu, 

keberagaman khazanah kata di suatu 

lingkungan, kendati dalam satu bahasa, juga 

berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup 

bahasa tersebut. Pengetahuan guyub tutur dan 

guyub kulturnya terekam dan terwaris dalam 

bahasa-bahasa yang ada di lingkungan itu.  

Pernyataan di atas juga selaras dengan 

pandangan Mbete dalam perspektif 

ekolinguistik, bahwa lingkungan hidup 

masyarakat tradisional tertentu yang memang 

sudah berabad-abad dialami, disimbolisasikan, 

diwariskan, diabadikan, secara fisik dan kultural 

seperti kerajaan, kesultanan, atau kepurian 

masing-masing juga memiliki sejarah dan 

peranan khusus dalam kaitan dengan dimensi 

keberagaman dan interaksi, interelasi, dan 

interdependensi dengan alam. 

Artinya, keberagaman masyarakat Sasak 

dengan segala tradisinya yang tampak pada 

perangkat dan aksesoris upacara adatnya dapat 

dikaji melalui leksikon alat rumah tangga. 

Karena semua perangkat dan aksesoris tersebut 

menjadi simbol eksistensi masyarakat baik 

secara perorangan maupun kelompok. 

4.3   Implementasi Leksikon Alat Rumah 

Tangga dalam Pembelajaran Muatan 

Lokal di Sekolah 

 

Impleméntasi dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan dan penerapan. Terkait dengan 

penelitian ini, yang dimaksud dengan 

implementasi adalah penerapan leksikon alat 

rumah tangga masyarakat Sasak Lombok 

Tengah dalam rangka pemertahanan leksikon 

tersebut. Dengan demikian, implementasi dalam 

tulisan ini disarankan pada penyusunan Standar 

Kompetensi Mata Pelajaran Muatan Lokal 

Bahasa Sasak, seperti diuraikan di bawah ini. 

 

 

4.3.1 Standar Kompetensi Mata Pelajaran 

Muatan Lokal Bahasa Sasak Sekolah 

Dasar 

Standar kompetensi muatan lokal 

Bahasa Sasak jenjang SD/MI/SDLB terdiri 

atas dua aspek, yaitu aspek kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra. Aspek 

kemampuan berbahasa dan bersastra 

masing-masing terbagi atas subaspek 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis.  

1. Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar 

Kelas I Semester 1 

N

O 

STANDART 

KOMPETENS

I 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

1 

 

Mendengarkan 

Memahami 

kosakata dalam 

bahasa Sasak 

madya melalui 

perintah 

sederhana 

 

 

1.1 Menyebutka

n nama-

nama 

anggota 

tubuh 

dengan 

bahasa Sasak 

madya 

1.2 Menyebutka

n nama-

nama benda 

di 

lingkungan 

sekolah dan 

rumah 

tangga 

dengan 

bahasa Sasak 

madya 

 

2 

Berbicara 

Menggunakan 

bahasa Sasak 

madya dengan 

baik  

 

2.1 Dapat 

bercakap-

cakap dalam 

bahasa Sasak 

madya di 

lingkungan 

keluarga 

2.2 Dapat 

bercakap-

cakap dalam 

bahasa Sasak 

madya di 

lingkungan 

sekolah 

3 Membaca kosa 

kata bahasa 

3.1   Melafalkan 

kosa kata bahasa    
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Sasak madya         Sasak madya 

dengan nyaring 

4 Menulis 

Menulis kosa 

kata sederhana 

dalam bahasa 

Sasak madya  

 

1.1 menyalin 

kosa kata 

sederhana 

dalam 

bahasa Sasak 

madya di 

lingkungan 

rumah 

1.2 menyalin 

kosa kata 

sederhana 

dalam 

bahasa Sasak 

madya di 

lingkungan 

sekolah 

   

Kelas I Semester 2 

NO STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

1 

 

Mendengarkan 

Memahami 

istilah atau kosa 

kata bahasa 

Sasak madya 

tentang keluarga 

 

1.1   

Menyebut

kan nama-

nama atau 

istilah 

dalam 

keluarga 

secara 

vertikal 

dan 

horizontal  

 

2 

Berbicara 

Mengungkapkan 

bahasa Sasak 

madya dengan 

menggunakan 

istilah-istilah 

dalam 

kekerabatan  

 

2.1  
Menggunaka

n ungkapan   

 sederhana 

seperti 

terima kasih,  

 maaf, dsb 

dengan 

bahasa 

Sasak  

 madya  

3 Membaca 

Membaca 

ungkapan 

sederhana dalam 

bahasa Sasak 

madya 

3.1 memahami 

ungkapan 

sederhana  

      dalam 

bahasa Sasak 

madya 

4 Menulis 

Menulis 

ungkapan 

sederhana dalam 

bahasa Sasak 

madya 

4.1 Menyalin 

ungkapan 

sederhana  

       seperti 

terima kasih, 

maaf, dsb  

       dalam 

bahasa Sasak 

madya 

Kelas  IV Semester 1 

N

O 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

1. 

Mendengarkan 

Memahami 

instruksi/perinta

h dalam bahasa 

Sasak madya  

 

1.1 Merespon 

instruksi/p

erintah 

dalam 

bahasa 

Sasak 

madya 

1.2 Melakukan 

kegiatan 

sesuai 

instruksi/p

erintah 

 

2. 

Berbicara 

Memahami 

informasi  

sederhana dalam 

bahasa Sasak 

Madya 

 

 

2.1   Bercakap-

cakap 

dalam 

bahasa 

Sasak 

madya 

untuk 

tujuan 

tertentu 
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2.2  

mengungk

apkan 

kesantunan 

yang 

berterima 

3 Membaca 

Memahami 

wacana dalam 

bahasa Sasak 

 

3.1  

Mengident

ifikasi isi 

wacana 

3.2  

Mengguna

kan kata 

sesenggak/ 

        paribase 

(peribahasa) 

Sasak 

4 Menulis 

Mengenal 

Aksara Sasak  

 

4.1   Menulis 

ejaan Aksara 

Sasak   

  sederhana 

4.2   Menyalin 

Aksara Sasak   

  sederhana 

Kelas  IV Semester 2 

 

N

O 

STANDART 

KOMPETENS

I 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

1. 

Mendengarkan 

Memahami isi 

cerita Sasak 

 

1.1  Merespon 

istilah dalam 

cerita Sasak  

1.2 Mengungkapk

an kembali isi 

cerita degan 

bahasa Sasak 

sederhana 

2. Berbicara 

Mengungkapk

 

2.1 Mendiskusika

an isi cerita 

Sasak 

n isi cerita 

Sasak 

2.2 Menceritakan 

kembali isi 

cerita 

3 Membaca 

Memahami 

tulisan/wacana 

Sasak 

sederhana 

 

3.1 Membaca 

wacana sederhana  

      berbahasa Sasak 

3.2 Mengungkapkan 

isi wacana  

      sederhana 

berbahasa Sasak 

4 Menulis 

Mengenal 

aksara Sasak 

4.1 Menyalin 

kata/frase ke dalam  

      aksara Sasak 

4.2 menggunakan 

sandangan dan  

      gantungan 

aksara Sasak 

 

2. Arah Pengembangan 

Standart Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar sebagai landasan dalam mengembangkan 

materi pokok, kegiatan belajar mengajar, dan 

indikator pencapaian target kompetensi untuk 

penilaian. Dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran dan penilaian perlu diperhatikan 

standar proses dan standar penilaian. Oleh 

karena itu, sekolah sedapat mungkin mampu 

menerjemahkan semua aspek yang terdapat 

dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar sehingga dapat menghasilkan silabus 

sebagai perangkat kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan kondisi lingkungan sekolah. 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pada Bab Hasil 

Penelitian dan Pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kondisi (persentase) 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

Lombok Tengah terhadap leksikon alat rumah 
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tangga begitu memperihatinkan. Data leksikon 

alat rumah tangga masyarakat Lombok Tengah 

secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa 

dari seratus leksikon alat rumah tangga yang 

dijadikan sampel terhadap 40 responden 

kelompok umur 16 sampai 18 tahun, 

menunjukkan bahwa sejumlah (44,45%)  berada 

pada kondisi mengenal leksikon alat rumah 

tangga dan referennya, (55,55%) responden 

tidak mengenal leksikon alat rumah tangga dan 

referennya. Paparan data leksikon alat rumah 

tangga masyarakat desa Pringgarata kategori 

pendidikan di atas, dapat diuraikan bahwa dari 

seratus leksikon alat rumah tanga masyarakat 

Sasak yang dijadikan sampel terhadap 10 

responden kelompok kategori pendidikan, 

menunjukkan bahwa sejumlah (57,9%) berada 

pada kondisi mengenal leksikon alat rumah 

tangga danrefrennya sementara sejumlah (42,1 

%) tidak mengenal leksikon alat rumah tangga. 

Mengacu pada seratus leksikon alat 

rumah tangga yang diujikan melalui kuesioner, 

ternyata masyarakat Sasak pada kategori 

pekerjaan di desa Pringgarata menunjukkan 

angka pengenalan dan pemahaman leksikon alat 

rumah tangga sebanyak 71 leksikon di atas 50%. 

Artinya, dari seratus leksikon alat rumah tangga 

yang diuji hanya 71%% leksikon alat rumah 

tangga dapat dikenal/dipahami dengan tingkatan 

di atas 50%.  Sementara itu, sejumlah 29 

leksikon alat rumah tangga (29%) memiliki 

tingkat pengenalan dan pemahaman di bawah 

50%, dapat dikatakan bahwa kondisi leksikon 

alat rumah tanggapada komunitas masyarakat 

pada kategori pekerjaan tidak begitu 

memperihatinkan. Sementara itu, dari seratus 

leksikon alat rumah tangga  yang diujikan 

melalui kuesioner, ternyata masyarakat Sasak di 

desa Pringgarata pada kategori pendidikan 

menunjukkan angka pengenalan dan 

pemahaman leksikon alat rumah tangga terdapat 

90 leksikon di atas 50%. Artinya, dari seratus 

leksikon alat rumah tangga yang diuji terdapat 

90% leksikon alat rumah tangga dapat 

dikenal/dipahami dengan tingkatan di atas 50%.  

Sementara itu, sejumlah 10 leksikon alat rumah 

tangga (10%) memiliki tingkat pengenalan dan 

pemahaman di bawah 50%. Dengan demikian, 

berdasarkan data yang diperoleh dari 10 orang 

responden di desa Pringgarata dapat dikatakan 

bahwa kondisi leksikon alat rumah tangga pada 

komunitas masyarakat Sasak kategori lama 

tinggal cukup baik. 

Langkah-langkah pemertahanan 

leksikon alat rumah tangga masyarakat Sasak 

Lombok Tengah adalah (1) pemertahanan ranah 

keluarga, (2) pemertahanan ranah 

ketetanggaan/kekariban, dan (4) pemertahanan 

ranah lembaga pemerintah. 

Implementasi leksikon prosesi adat 

perkawinan dalam pembelajaran muatan lokal di 

sekolah adalah melalui (1) penyusunan Standar 

Kompetensi (SK) Mata Pelajaran Muatan Lokal 

Bahasa Sasak di Sekolah Dasar,  

5.2 Saran 

Penelitian ini telah berupaya untuk 

mengkaji leksikon alat rumah tangga masyarakat 

Pringgarata Lombok Tengah dari perspektif 

kajian ekolinguistik, yaitu meneliti kondisi 

terkini leksikon alat rumah tangga masyarakat 

Pringgarata Lombok Tengah, baik menyangkut 

pergeseran (penyusutan) leksikon alat rumah 

tangga, langkah-langkah pemertahanan, dan 

impilkasinya dalam pembelajaran di sekolah. 

Hasil pun telah didapat sesuai ikhtiar maksimal 

peneliti. Hal yang dirasakan memiliki tantangan 

dalam penelitian ini ke depan adalah upaya 

pemertahanan leksikon alat rumah tangga 

melalui implementasi pembelajaran di sekolah.  

Menurut peneliti, diperlukan ikhtiar 

lanjutan yang serius dan maksimal ke depan jika 

semua elemen masyarakat Sasak umumnya dan 

para pemerhati/peneliti khususnya 

menginginkan adanya hasil yang berkelanjutan 

dalam kajian ini. Terutama, efektivitas 

penerapan langkah-langkah yang telah 

disimpulkan dalam penelitian ini. 
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