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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bahasa adalah salah satu sarana komunikasi terpenting yang dimiliki oleh manusia. Melalui bahasa, kehidupan berinteraksi suatu bangsa dapat dibentuk, dibina dan dikembangkan serta dapat diturunkan pada generasi mendatang.Sebagaimana diketahui, bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang kaya akan bahasa daerah. Selain memiliki bahasa resmi negara sebagai identitas nasional, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Kekayaan Indonesia akan bahasa tidak bisa lepas dari wilayahnya yang berbentuk kepulauan. Hampir tiap pulau atau daerah di Indonesia didiami oleh suku tertentu dan memiliki bahasa tertentu pula. Salah satu bahasa daerah yang sampai saat ini masih eksis di nusantara adalah bahasa Sasak.Penutur bahasa Sasak ini mayoritas mendiami pulau Lombok.
Seperti bahasa daerah lain di Nusantara, bahasa Sasak juga mulai terpinggirkan seiring perkembangan zaman. Penduduk suku Sasak, khususnya generasi muda mulai enggan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Hal ini dapat dilihat terutama di kota. Dalam pergaulan sehari-hari, anak muda yang memiliki bahasa ibu bahasa Sasak malu menggunakan bahasa daerahnya sendiri ketika berinteraksi dengan sesama penutur bahasa Sasak. Jika fenomena ini dibiarkan, lama kelamaan bahasa Sasak tidak menutup kemungkinan akan mengalami kepunahan. Inilah yang menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang afiks pembentuk nomina bahasa Sasak dialek [a-e] sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian bahasa daerah.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai beikut. 
Bagaimanakah bentuk nomina melalui proses afiksasi dalam bahasa Sasak dialek [a-ǝ] yang digunakan oleh masyarakat Desa Gelora?
Makna apa saja yang dihasilkan dari proses afiksasi nomina bahasa Sasak dialek [a-E] yang digunakan oleh masyarakat Desa Gelora?
Bagaimanakah implikasi afiks pembentuk nomina terhadap pembelajaran muatan lokal di SMP?





Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:
	mendeskripsikan bentuk nomina melalui proses afiksasi bahasa Sasak dialek [a-ə] di Desa Gelora;
mendeskripsikan makna afiks pembentuk nomina bahasa Sasak dialek [a-ə] di Desa Gelora;

mendeskripsikan implikasi afiks pembentuk nomina bahasa Sasak dialek [a-ə] terhadap pembelajaran muatan lokal di SMP;

 Manfaat Penelitian
 Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.
Manfaat Teoritis 	
Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai berikut.	
Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bahasa, khususnya bahasa Sasak.
Dokumentasi penelitian bahasa Sasak yang berkaitan dengan proses morfologis  bahasaSasak.
	Menambah wawasan masyarakat di Pulau Lombok mengenai bahasanya, khususnya tentang afiks pembentuk nomina dalam bahasa Sasak dialek [a-E].
	Rekomendasi penelitian sejenis di bidang morfologi bahasa Sasak.
Manfaat Praktis
Beberapa manfaat praktis penelitian dijabarkan di bawah ini.
	Sarana pelestarian bahasa Sasak.
	Membantu penutur bahasa yang ingin mempelajari bahasa Sasak, khususnya dialek [a-ǝ]
	Memperkaya khazanah linguistik nusantara, khususnya bahasa daerah.
	Sebagai bahan pembelajaran, khususnya pembelajaran muatan lokal di SMP.







BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian yang Relevan
Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Ada juga yang diambil dari penelitian bahasa Indonesia dan bahasa daerah lain mengingat unsur yang diteliti memiliki kemiripan. Penelitian-penelitian itu secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:
Proses Pembentukan Kata Bahasa Sasak Dialek Kuto-Kute: Sebuah Kajian Transformasi Generatif(Sukri, 2002), beliau melakukan penelitian dengan menggunakan teori Morfologi Generatif dan Fonologi Generatif. Teori Morfologi Generatif digunakan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk kata, teori Fonologi Generatif digunakan untuk mengungkapkan ciri-ciri pembeda dari segmen konsonan dan segmen vokal.Kaidah pembentukan kata yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi (1) kaidah penambahan segmen konsonan dan semi vokal yang meliputi konsonan /η, n, y, w/.(2) kaidah pelepasan segmen konsonan dan segmen vokal / p, t, c, s, h,ə/.(3) kaidah perubahan segmen konsonan /h/ pada morfem ajah setelah bergabung dengan prefiks /me-/. Afiks derivasional pembentuk verba meliputi: /N-, meη-, -in, pə-, kə-an, -aη/ sedangkan afiks pembentuk nomina meliputi: /-an, pə-an, kə-an, -əl-, -ər-, -əm-/, afiks pembentuk adjektiva meliputi: /-an, mə-/ dan afiks pembentuk numeralia meliputi: /kə-, -an/.

Kerangka Teori
Konsep Morfologi 
Secara etimologis istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morphe yang berarti ‘bentuk’, dan  logos yang artinya ‘ilmu’. Jadi, Morfologi ialah  bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata terhadap golongan dan arti kata” (Ramlan, 1985:19).
Menurut Ramlan, (2009:16) morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi merupakan seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik.
	Konsep Afiks
Menurut Ramlan (2009; 55), afiks ialah suatu satuan gramatikal terikat yang di dalam suatu kata merupakan kosakata yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata atau pokok kata baru.
Kridalaksana (2001:3) mengungkapkan bahwa Afiks adalah “bentuk terikat yang bila ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya”. Afiks selalu merupakan morfem terikat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata.
Afiks ialah suatu bentuk linguistik yang keberadaannya hanya untuk melekatkan  diri pada bentuk-bentuk lain sehingga mampu menimbulkan makna baru terhadap bentuk yang dilekatinya tadi. Bentuk-bentuk yang dilekatinya bisa terdiri atas pokok kata, kata dasar, atau bentuk kompleks. Sedangkan, Afiksasi ialah proses pembubuhan afiks pada suatu bentuk baik berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata-kata baru (Yasin, 1988:52). Sebagai afiks ia harus dapat diuji apakah bisa melekat pada bentuk lain.
Contoh: kata “makanan” terdiri dari dua unsur langsung yaitu “makan” sebagai bentuk dasar dan unsur “-an” sebagai afiks.
 Konsep Nomina
Nomina adalah kategori yang secara sintaksis (1) tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, (2) mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari kata benda mencakup pronominal dan numeralia (Kridalaksana, 2007:68). Kata benda dapat dilihat dari tiga segi, yakni segi semantis, segi sintaksis dan segi bentuk.Dari segi semantis, kita dapat mengatakan bahwa nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. 

Nomina Turunan (Nominalisasi)
	Proses nominalisasi adalah proses pembentukan nomina yang berasal dari morfem atau kelas kata yang lain. Proses ini dapat terjadi dengan(1) afiksasi, (2) penambahan partikel si dan sang di depannya, (3) penambahan partikel yang di depannya (kridalaksana, 1994:72). Menurut Alwi, dkk (2003:113) penurunan nomina dapat terjadi dengan afiksasi, pemajemukan kata, dan reduplikasi. 
Afiksasi nomina adalah suatu proses pembentukan nomina dengan menambahkan afiks tertentu pada kata dasar. Pada dasarnya ada tujuh afiks yang dipakai untuk menurunkan nomina, yaitu 
(1)ke-	(2)per-	(3) peng- 	(4) –an	(5) ke-an	(6) per-an	(7) pe-an



BAB III
METODE PENELITIAN
Populasi
Populasi penelitian ini berkaitan dengan penutur bahasa di suatu wilayah. Menurut Mahsun (2007: 28), dengan masalah penutur tersebut, populasi yang berkaitan dimaknai sebagai keseluruhan individu yang menjadi anggota masyarakat tutur bahasa yang akan diteliti dan menjadi sasaran penarikan generalisasi tentang seluk-beluk bahasa tersebut.Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh penutur bahasa Sasakdialek [a-E] yang ada di DesaGeloraKecamatan Sikur.
Sampel
Sampel penelitian menurut Mahsun (2007: 29) adalah sebagian penutur atau wilayah pemakai bahasa yang menjadi wakil keseluruhan objek penelitian. Adapun sampel penelitian ini adalah penutur bahasa Sasak dialek [a-E] yang ada di wilayah Dusun Rungkang, Dusun Gerami, dan Dusun Serengat yang termasuk wilayah Desa Gelora Kecamatan Sikur.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan  teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel (Sugiyono, 2009:61). Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel di atas, maka peneliti mengambil dua sampel dari masing-masing dusun yang sesuai dengan kriteria tersebut, dengan beranggapan bahwa sampel tersebut memiliki informasi atau data yang valid bagi penelitian ini. Jadi sampel dalam penelitian afiks pembentuk nomina bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora berjumlah enam orang.
Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka pengumpulan data kebahasaan diperlukan suatu metode supaya proses pengumpulan data lebih sistematis dan data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dalam pengumpulan data digunakan dua metode, yakni metode instrospektif dan metode simak. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua metode ini akan dipaparkan di bawah ini.   
Metode Introspektif
Menurut Mahsun (2007: 104), metode introspektif, yaitu metode penyediaan (pengumpulan) data dengan memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti. Dalam hal ini peneliti meneliti bahasa yang dikuasainya (bahasa ibunya) untuk menyediakan data yang diperlukan di dalam proses penganalisisan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Metode ini sangat relevan digunakan oleh peneliti karena peneliti merupakan pengguna bahasa Sasakdialek [a-E] serta lahir dan dibesarkan di wilayah penggunaan dialek tersebut. Posisi peneliti sebagai penutur asli bahasa yang diteliti tentu akan sangat memudahkan dan membantu di dalam tahapan penyediaan sertapenganalisisan data penelitian.
Metode Simak
Metode lain yang digunakan di dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode simak. Metode simak merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa, baik penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis (Mahsun, 2007: 92). Secara lebih khusus lagi peneliti menggunakan metode simak dengan teknik simak libat cakap. Berdasarkan teknik ini, peneliti terlibat langsung di dalam percakapan dengan masyarakat pengguna dialek [a-E] sekaligus melakukan penyimakan terhadap bahasa yang digunakan penutur. 
Metode Penganalisisan Data
Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode padan intralingual. Berikut akan dijelaskan perihal metode padan intralingual beserta teknik-tekniknya.
Metode Padan Intralingual (PI) adalah metode yang digunakan menganalisis data kebahasaan dengan cara menghubungkan dan membandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 2007: 118). Adapun unsur-unsur yang bersifat lingual, misalnya: bentuk-bentuk morfem, distribusi suatu bentuk, dan kategori kata. 
Metode Penyajian Hasil Analisis Data
Hasil analisis data pada penelitian ini diuraikan dengan metode formal dan informal. Menurut Mahsun (2007: 123), metode informal yakni perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis. Sementara itu, metode formal adalah metode perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang.





BAB IV
PEMBAHASAN
Seperti yang telah dijelaskanpada bagian pendahuluan, maka ihwal yang akan diuraikan di dalam pembahasan penelitian ini adalah bentuk nomina melalui proses afiksasi, makna afiksasi nomina, dan implikasi afiks pembentuk nomina bahasa Sasak dialek [a-ə] terhadap pembelajaran muatan lokal di SMP.
Deskripsi Bentuk Nomina melalui Proses Afiksasi dalam Bahasa Sasak Dialek [a-E] di Desa Gelora
Terdapat enam afiks dalam menurunkan nomina bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora, yaitu prefiks ke-, pe-, se-,sufiks –an , konfiks ke-an, dan pe-an.
Penurunan Nomina dengan Prefiks ke-
Dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora, penurunan nomina dengan prefiks ke- berasal dari kelas kata verba, perhatikan contoh berikut ini.
	ke- + meleq ‘hendak/mau’ (verba) 	kemeleq [kəmElE?] ‘kehendak’


Pada data (1) di atas, kata kemeleq [kəmElE?]‘kehendak’ dibentuk dengan proses {ke- + meleq}, ke- merupakan konfiks dan meleq ‘hendak/mau’ merupakan bentuk dasar yang berupa kelas kata verba.

Penurunan Nomina dengan Prefiks pe-
Dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora, penurunan nomina dengan prefiks pe- berasal dari kelas kata verba dan ajektiva dan mempunyai alomorf pem-, pen-, peny-, dan peng-.

Prefiks  pe-
Penurunan nomina dengan prefiks pe- bersumber dari verba dan ajektiva. Perhatikan contoh berikut ini.
	pe- + lupaq ‘lupa’ (ajektiva)	pelupaq [pəlupa?] ‘pelupa’
	pe- + lembah ‘pikul’ (verba)	pelembah [pəlEmbah] ‘pemikul’

Pada contoh (1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {pe- + bentuk dasar}. Seperti pada kata pelupaq [pəlupa?] ‘pelupa’ dibentuk dengan proses{pe- + lupaq},lupaq ‘lupa’ merupakan bentuk dasar dalam penurunan nomina yang berupa kelas kata ajektiva dan pe- merupakan prefiks. Begitu juga dengan contoh (2) dibentuk dengan proses {pe- + lembah},lembah ‘pikul’merupakan bentuk dasar berupa kelas kata verba dan pe- merupakan prefiks.


Alomorf pem-
Alomorf pem- bisa terbentuk apabila prefiks pe- bertemu dengan fonem /p/, seperti contoh di bawah ini.
	pe- + pantok ‘pukul’ (verba) 	  pemantok [pəmantOk] ‘pemukul’

	Pada contoh (1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {pem- + bentuk dasar}, Seperti pada kata pemantok [pəmantOk] ‘pemukul’ dibentuk dengan proses {pem- + pantok}, pem- merupakan prefiks dan pantok ‘pukul’ merupakan bentuk dasar dalam penurunan nomina yang berupa kelas kata verba.

Alomorf pen-
Alomorf pen- bisa terbentuk apabila prefiks pe- bertemu dengan fonem /t/, seperti contoh dibawah ini.
	pe- + tendoq ‘tidur’ (verba)	penendoq [pәnEndO?]  ‘penidur’

	Pada contoh (1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {pen- + bentuk dasar}, Seperti pada kata penendoq [pәnEndO?] ‘penidur’ dibentuk dengan proses     {pen-+ tendoq}, pen- merupakan prefiks dan tendoq ‘tidur’ merupakan bentuk dasar dalam penurunan nomina yang berupa kelas kata verba.

Alomorf peny-
Alomorf peny- bisa terbentuk apabila prefiks pe- bertemu dengan fonem /s/ seperti contoh dibawah ini.
	peny- + saweq ‘tandai’ (verba)	penyaweq [pəñawE?] ‘penanda’

Pada contoh (1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {peny- + bentuk dasar}. Seperti pada kata penyaweq[pəñawE?]‘penanda’ dibentuk dengan proses     {peny- + saweq}, peny- merupakan prefiks dan saweq ‘tandai’ merupakan bentuk dasar dalam penurunan nomina yang berupa kelas kata verba.

Alomorf peng-
Contoh: 
	Peng-+ enem ‘minum’(verba) 	pengenem [pəNenEm] ’peminum’

Pada contoh (1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {peng- + bentuk dasar}. Seperti pada kata pengenem [pəNenEm] ’peminum’ dibentuk dengan proses{peng- + enem}, enem ‘minum’ merupakan bentuk dasar dalam penurunan nomina yang berupa kelas kata verba dan peng- merupakan prefiks. 

Penurunan Nomina dengan Prefiks se-
Penurunan nomina dengan se- dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di DesaGelora, berasal dari kelas kata verba dan ajektiva dan mempunyai alomorf se-, sem-, sen-,dan seng-.


prefiks se-
Contoh:
	se- + bantel‘ikat’ (verba) 	sebantel [sEbantEl] ‘satu ikat’

Pada contoh (1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {se + bentuk dasar}. Seperti pada kata sebantel [sEbantEl] ‘satu ikat’ dibentuk dengan proses {se- + bantel}, se- merupakan prefiksdan bantel ‘ikat’ merupakan bentuk dasar dalam penurunan nomina yang berupa kelas kata verba.

Alomorf sem-
Contoh: 
sem- + bongkem’bungkam’ (verba) 	sembongkem [sEmbONkEm] ‘mantera pembungkam’
Pada contoh di atas, nomina dibentuk dengan proses {sem- + bentuk dasar}. Seperti pada kata sembongkem [sEmbONkEm] ‘mantera pembungkam’ dibentuk dengan proses {sem- + bongkem}, sem- merupakan prefiks dan bongkem ‘bungkam’ merupakan bentuk dasar dalam penurunan nomina yang berupa kelas kata verba.

Alomorf seng-
Contoh:
seng- + geger ‘ingin sekali’(ajektiva) 	senggeger [sENgEgEr] ‘mantra/alat pemikat gadis’
Pada contoh di atas, nomina dibentuk dengan proses {seng- + bentuk dasar}. Seperti pada kata senggeger [sENgEgEr] ‘alat/mantera pemikat gadis’ dibentuk dengan proses {seng- + geger}, seng- merupakan prefiks dan geger ‘ingin sekali’ merupakan bentuk dasar dalam penurunan nomina yang berupa kelas kata ajektiva, begitu juga dengan kata di bawah ini.

Alomorf sen-
Contoh:
(1) sen- + tulak ‘kembali’ (verba)	sentulak [sEntulak] ‘mantra/alat pengembali sihir’
Pada contoh (1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {sen- + bentuk dasar}. Seperti pada katasentulak [sEntulak] dibentuk dengan proses {sen- + tulak}, sen- merupakan prefiks dan tulak ‘kembali’ merupakan bentuk dasar berupa kelas kata verba. 

Penurunan Nomina dengan Sufiks –an
Dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora, penurunan nomina dengan sufiks –an berasal dari kelas kata verba. Perhatikan contoh dibawah ini.
	popoq ‘cuci’ (verba) + an	popoqan[popo?an] ‘cucian’

Pada contoh(1) di atas, dibentuk dengan proses {bentuk dasar + -an} sehingga menjadi kata nomina. Seperti kata popoqan [popo?an] ‘cucian’ dibentuk dengan proses {popoq + -an}, kata popoq‘mencuci’ merupakan bentuk dasar yang berupa kelas kata verba dan –an merupakan sufiks.

Penurunan Nomina dengan Konfiks ke-an
Penurunan nomina dengan konfiks ke-an dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di DesaGelora berasal dari kelas kata verba dan ajektiva.Perhatikan contoh dibawah ini.
	ke- an + meleq ’mau’ (verba)            kemeleqan[kəmElE?an]‘pacar’


Pada contoh(1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {ke-an + bentuk dasar}. ke-an merupakan konfiks dan meleq ‘mau’ merupakan bentuk dasar berupa kelas kata verba.
Penurunan Nomina dengan Konfiks pe-an
Dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora, bentuk dasar yang digunakan dalam penurunan nomina dengan pe-an berupa kelas kata verba dan mempunyai alomorf yaitu pem-an, pen-an, peny-an, dan peng-an.

konfiks  pe-an
Contoh:
pe-an + rambas ‘babat’ (verba)	perambasan[pərambasan] ‘pembabatan’
 Pada contoh di atas, nomina dibentuk dengan proses {pe-an + bentuk dasar }, seperti pada kata perambasan[pərambasan] ‘pembabatan’ dibentuk dengan proses {pe-an + rambas}, pe-an merupakan konfiks dan kata rambas‘babat’ merupakan bentuk dasar yang berupa kelas kata verba.
Alomorf pem-an
Alomorf pem-an bisa terbentuk apabila prefiks pe-an bertemu dengan fonem /p/, perhatikan contoh di bawah ini.
pe-an + pinaq ‘buat’ (verba)            peminaqan [pemina?an] ‘pembuatan’

Pada contoh di atas, nomina dibentuk dengan proses {pe-an + bentuk dasar} pe-an merupakan konfiks dan pinaq ‘buat’ merupakan bentuk dasar berupa kelas kata verba, begitu juga dengan kata.
Alomorf pen-an
Alomorf pen-an bisa terbentuk apabila prefiks pe-an bertemu dengan fonem /t/, seperti kata berikut ini.
(1) pen-an + tokol ‘duduk’ (verba)	penokolan [pənOkOlan] ’tempat duduk’
Pada contoh (1) di atas, nomina dibentuk dengan proses {pen-an + bentuk dasar}. Seperti pada katapenjeloqan [pənjəlo?an] di atas, dibentuk dengan proses {pen-an + jeloq}, pen-an merupakan konfiks dan jeloq ‘jemur’ merupakan bentuk dasar berupa kelas kata verba.

Alomorf  peny-an
Alomorf peny-an bisa dibentuk apabila prefiks pe-an bertemu dengan fonem /s/, seperti contoh di bawah ini.
peny-an + sedaq‘rusak’ (verba)	penyedaqan [pəñEda?an] ‘perusakan’
Pada contoh di atas, nomina dibentuk dengan proses {peny-an + bentuk dasar}. Seperti pada katapenyedaqan [pəñEda?an] di atas, dibentuk dengan proses {peny-an + sedaq}, peny-an merupakan konfiks dan sedaq ‘rusak’ merupakan bentuk dasar berupa kelas kata verba. 

Alomorf peng-an
Alomorf peng-an bisa terbentuk apabila prefiks pe-an bertemu dengan fonem /k/, seperti contoh di bawah ini.
peng-an + kaliq ‘gali’ (verba)	pengkaliqan [peNkalI?an] ‘penggalian’
Pada contoh di atas, nomina dibentuk dengan proses {peng-an + bentuk dasar}. Seperti pada kata pengkaliqan [peNkalI?an] ‘penggalian’ dibentuk dengan proses {peng-an + kaliq}, peng-an merupakan konfiks dan kata kaliq ‘gali’ merupakan bentuk dasar yang berupa kelas kata verba
Makna Afiksasi Nomina Bahasa Sasak Dialek [a-E] di DesaGelora

Makna afiksasi nomina dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora dipaparkan dalam bentuk kalimat berdasarkan afiks pembentuknya.

Makna Afiksasi Nomina dengan Prefiks ke-
Makna afiksasi nomina dengan prefiks ke-dalam hubungannya dengan bentuk dasar yaitu:

Menyatakan “tempat”
Makna “tempat” yang dihasilkan oleh prefiks ke- berasal dari bentuk dasar verba, seperti kata: 
	kemaliq [kəmali?] ‘tempat yang keramat’

Kata kemaliq di atas berasal dari bentuk dasar verba maliq ‘manjur’ kemudian ditambah dengan prefiks ke- sehingga membentuk nomina kemaliq yang bermakna ‘tempat yang manjur/keramat’.


Maknanya Sulit Diklasifikasikan
Ada beberapa data yang ditemukan dalam afiksasi nomina dengan prefiks ke- yang maknanya kita tentukan sendiri dengan kata lain sulit untuk diklasifikasikan, seperti.
kemeleq [kəmElE?] ‘kehendak’
kedongaq [kədONa?] ‘penyakitmendongah pada bayi.
kerembeng [kErembEN] ‘perempuan yang sedang menyusui’ 

Makna Afiksasi Nomina dengan Prefiks pe-
Prefiks pe-, dengan alomorfnya pem-, pen-, peny-, dan peng-, sangat produktif dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di DesaGelora. Pada umumnya sumber untuk penurunan nomina ini adalah verba atau ajektiva. Arti umum yang dihasilkan dalam penurunan nomina dengan pe- adalah:

Menyatakan “orang yang melakukan”
Makna “orang yang melakukan” yang dihasilkan oleh prefiks pe- berasal dari bentuk dasar verba, seperti kata: 
	pemonggoq [pəmoNgo?]‘ pemikul’

	Kata pemonggoq di atas berasal dari bentuk dasar verba ponggoq ‘pikul’ kemudian ditambah dengan prefiks pe- sehingga membentuk nomina pemonggoq yang bermakna ‘pemikul’, begitu juga dengan kata.
Menyatakan “pekerjaan atau profesi seseorang”
Makna “pekerjaan atau profesi seseorang” yang dihasilkan oleh penurunan nomina dengan prefiks pe- bersumber dari bentuk dasar verba, seperti kata:
	pengaro [pəNaro]‘pembajak sawah’

Kata pengaro di atas berasal dari bentuk dasar verba ngaro ‘bajak’ kemudian ditambah dengan prefiks pe- sehingga membentuk nomina pengaro yang bermakna ‘pembajak sawah’, begitu juga dengan kata.

Menyatakan “sifat seseorang”
Makna “sifat seseorang” yang dihasilkan oleh penurunan nomina dengan prefiks pe- bersumber dari benruk dasar ajektiva, seperti kata:
	pengabot [pəNabOt] ‘pemalas’

Kata pengabot di atas bersumber dari ajektiva abot ‘malas’ kemudian ditambah dengan prefiks pe- sehingga menghasilkan nomina pengabot yang bermakna ‘pemalas’, begitu juga dengan kata dibawah ini.
pelile [pElilE] ‘pemalu’
penggedek [pəNgEdEk] ‘pemarah’

Menyatakan “alat”
Makna “menyatakan alat” yang dihasilakan oleh prefiks pe- bersumber dari bentuk dasar verba, seperti kata berikut ini.
	penonjok [pənOnjOk] ‘penusuk’

	kata penonjok di atas bersumber dari verba tonjok ‘tusuk’ kemudian ditambah dengan prefiks pe- sehingga membentuk nomina penonjok yang bermakna ‘penusuk’, begitu juga dengan kata dibawah ini.
pemantok [pəmantOk] ‘pemukul’
penyaweq [pəñawE?] ‘alat untuk menandai sesuatu’

Menyatakan “kesukaan Seseorang”
Makna “kesukaan seseorang” yang dihasilkan dalam penurunan nomina oleh prefiks pe- bersumber dari verba, seperti contoh di bawah ini.
	pengenem [pəNenEm] ’peminum/orang yang suka minum-minum’

Kata pengenem di atas bersumber dari verba enem ‘minum’ kemudian ditambahkan dengan prefiks pe- sehingga membentuk kata pengenem yang bermakna ‘peminum/orang yang suka minum-minum’. Begitu juga dengan kata di bawah ini.
penendoq [pənəndo?] ‘penidur/orang yang suka tidur’
pengupi [pəNupI] ‘pengopi/orang yang suka ngopi’

Makna Afiksasi Nomina dengan Prefiks se-
Kata yang dihasilkan oleh penurunan nomina dengan prefiks se- sangat banyak dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di DesaGelora.Kata yang dibentuk dengan prefik se- ini biasanya berkaitan dengan numeralia.Makna yang dihasilkan oleh prefiks se- adalah sebagai berikut.
Menyatakan “satu”
Makna “satu” yang dihasilkan oleh prefiks ke- berasal dari bentuk dasar verba, seperti kata: 
	secolet [sEcOlEt] ‘satu colekan’

	pada data di atas, kata secolet bersumber dari verba colet ‘colek’ dan mengalami afiksasi dengan se- sehingga menghasilkan nomina secolet yang bermakna ‘satu colekan’. 
Menyatakan “alat”
Makna “alat” yang dihasilkan oleh afiksasi dengan se- bersumber dari bentuk dasar verba. Seperti contoh di bawah ini. 
	sembongkem [sEbONkEm] ‘alat/mantra untuk pembungkam’

Kata sembongkem di atas bersumber dari verbabongkem ‘bungkam’ kemudian mengalami proses afiksasi dengan se- sehingga menghasilkan nomina sembongkem yang bermakna ‘alat untuk membungkam’. 
Makna Afiksasi Nomina dengan Sufiks –an
Penurunan nomina dengan sufiks –ansangat produktif dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di DesaGelora. Umumnya penurunan nomina dengan sufiks –anberasal dari kelas kata verba. Arti umum yang dihasilkan oleh penurunan nomina dengan –an adalah sebagai berikut.

Menyatakan “yang di (sesuai bentuk dasar)”
Makna “yang di (sesuai bentuk dasar)” yang dihasilkan oleh afiksasi dengan sufiks -an bersumber dari bentuk dasar verba. Seperti contoh di bawah ini. 
	kedekan [kədEkan] ‘mainan/yang dimainkan’

Kata kedekan di atas bersumber dari verba kedek ‘main’ kemudian mengalami proses afiksasi dengan sufiks-an sehingga menghasilkan nomina s kedekan yang bermakna ‘mainan/yang dimmainkan’. 
Menyatakan “hasil perbuatan”
Makna “hasil perbuatan” yang dihasilkan oleh afiksasi dengan sufiks -an bersumber dari bentuk dasar verba. Seperti contoh di bawah ini.
	periapan [pəriapan] ‘masakan/hasil memasak’

Kata periapan di atas bersumber dari verba periap ‘masak’ kemudian mengalami proses afiksasi dengan sufiks -an sehingga menghasilkan nomina periapan yang bermakna ‘masakan/hasil memasak’. 

Makna Afiksasi Nomina dengan Konfiks ke –an
Nomina dengan ke-an dalam bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora dapat diturunkan dari sumber ajektiva dan verba. Makna umum yang diturunkan oleh ke-an adalah sebagai berikut.
Menyatakan “dalam keadaan”
Makna “dalam keadaan” yang dihasilkan oleh afiksasi dengan konfiks ke-an bersumber dari bentuk dasar ajektiva. Seperti contoh di bawah ini.
	Ketelehan [kEtElEhan] ‘kedinginan/dalam keadaan dingin’

Kata ketelehan di atas bersumber dari ajektiva teleh ‘dingin’ kemudian mengalami proses afiksasi dengan konfiks ke-an sehingga menghasilkan nomina ketelehan yang bermakna ‘kedinginan/dalam keadaan dingin’. Demikian juga dengan kata berikut ini.



Menyatakan “yang biasa”
Makna “yang biasa” yang dihasilkan oleh afiksasi dengan konfiks ke-an bersumber dari bentuk dasar verba. Seperti contoh di bawah ini.
	kekaduan [kEkaduan] ‘yang biasa dipakai’

Kata kekaduan di atas bersumber dari verba kadu ‘pakai’ kemudian mengalami proses afiksasi dengan konfiks ke-an sehingga menghasilkan nomina kekaduan yang bermakna ‘yang biasa dipakai. Demikian juga dengan kata berikut ini.

Makna Afiksasi Nomina Konfiks pe-an
Seperti halnya dengan nomina peng-, nomina dengan pe-an juga memiliki alomorf: peng-an, pen-an, pem-an, penge-an, dan peny-an. Makna yang ditimbulkan dalam penurunan nomina dengan afiks peng-andalam bahasa Sasak dialek [a-E] di Desa Gelora adalah sebagai berikut:

Menyatakan “tempat”
Makna “tempat” yang dihasilkan melalui proses afiksasi dengan pe-an bersumber dari bentuk verba. Perhatikan contoh di bawah ini.
	penjeloqan [pənjəlo?an] ‘tampat menjemur pakaian’

Kata penjeloqan di atas bersumber dari verba jeloq ‘jemur’ kemudian mengalami proses afiksasi dengan konfiks pe-an sehingga menghasilkan nomina penjeloqan yang bermakna ‘tempat menjemur’. 

Menyatakan “sifat”
Makna “sifat” yang dihasilkan melalui proses afiksasi dengan pe-an bersumber dari bentuk verba. Perhatikan contoh di bawah ini.
	penjoraqan [pənjOra?an] ‘orang yang sifatnya suka bercanda’

Kata penjoraqan di atas bersumber dari verba joraq ‘canda’ kemudian mengalami proses afiksasi dengan konfiks pe-an sehingga menghasilkan nomina penjoraqan yang bermakna ‘orang yang sifatnya suka bercanda’.

Implikasi Afiks Pembentuk Nomina Bahasa Sasak Dialek [a-E] dalam Pembelajaran Muatan Lokal di SMP
Model Perencanaan Pembelajaran
Model perencanaan pembelajaran harus dirancang dan diatur sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi lancar dan kondusif. Oleh sebab itu, setiap model pembelajaran juga harus diikuti dengan strategi yang sudah teruji dan menarik bagi siswa.Strategi yang dimaksud ialah strategi cooperative learning (kerja kelompok).  Adapun model perencanaan  dimaksud adalah sebagai berikut. 
Standar Kompetensi	:	membaca sastra Sasak dalam tembang dan memahami bentuk dan arti kata dalam bahasa Sasak. 
	Kompetensi Dasar	:	Mampu menganalisisbentuk kata dan arti kata dalam tembang bahasa Sasak.
	Indikator	:	Menganalisis bentuk kata(kata benda,  kata kerja, kata sifat) dan makna kata bahasa Sasak dalam tembang.
	Tujuan Pembelajaran	:	Siswa dapat menganalisis bentuk kata dan makna kata dalam tembang bahasa Sasak.
	Materi Pembelajaran	: bentuk dan makna kata dalam bahasa Sasak
	Metode Pembelajaran: Diskusi, penugasan

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran sebagai berikut:
	Prakegiatan (5 menit)

	Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran siswa, dan mengondisikan siswa agar siap menerima pelajaran.
	Guru menyiapkan media dan sumber belajar.

	Kegiatan awal (5 menit)

	Guru melakukan apersepsi tentang materi pembelajaran.
	Guru menginformasikan materi pembelajaran.
	Guru menginformasikan tujuan pembelajaran.

	Kegiatan inti (70 menit)

	Guru menjelaskan tentang bentuk kata (kata benda, kata kerja, kata sifat) dan makna kata dalam bahasa Sasak.
	Guru membagi siswa menjadi 4  kelompok.
	Siswa membacarangkuman tembang bahasa Sasak.
	Guru membagikan lembar LKS kepada siswa.

Kelompok siswa mendiskusikanbentuk kata dan makna kata yang terdapat dalam tembang Sasak.
	Siswa mengelompok kata berdasarkan bentuknya dan memberi makna pada kata tersebut.
	Siswa mengumpulkan LKS.
	Kegiatan akhir (10 menit)

	Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran.
	Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap pembelajaran.
	Guru menutup pembelajaran.

	Penilaian

	Teknik		: Tes tulis dan observasi 

Bentuk  instrument	: Tes uraian dan lembar observasi
Prosedur penilaian	: Penilaian hasil dan penilaian proses.

Evaluasi
Evaluasi merupakan suatu proses penilaian untuk mendapatkan suatu simpulan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Evaluasi menentukan keberhasilan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses dari awal sampai akhir. 
Adapun contoh rubrik penilaian yang dapat diterapkan adalahsebagai berikut.
Rubrik Penilaian Hasil
No
Aspek yang dinilai
Skor (bobot nilai)
 
 
 
4
3
2
1
1
Ketepatanmembaca naskah tembang bahasa Sasak.
 
 
 
 
2
Ketepatan menganalisis bentuk kata (kata benda ,kata kerja, kata sifat).
 
 
 
 
3
Ketepatan menganalisis makna kata.
 
 
 
 
Keterangan:	
4 = sangat tepat                                         
3 = tepat 
2 = kurang tepat 
1 = tidak tepat
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Proses afiksasi bahasa Sasak dialek [a-E] di DesaGelora merupakan salah satu proses pembentukan kata, sebagaimana yang terjadi di dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah lain. Jadi,ditemukan beberapa hal yang dapat diidentifikasi dalam proses afiksasi nomina ini, yaitu.
	Deskripsi afiks pembentuk nomina bahasa Sasak dialek [a-ǝ] di desa gelora digolongkan menjadi enam afiks yaitu prefiks ke-, peng-, se-, sufiks –an, konfiks ke-an dan peng-an.Pembentukan nomina dengan afiksasi terjadi dengan proses {afiks + bentuk dasar}seperti pada kata kemeleq [kǝmǝlE?]’kehendak’ dibentuk dengan proses {ke-+ meleq}meleq ‘hendak/mau’ merupakan bentuk dasar berupa kelas kata verba danke- merupakan prefiks. Sumber dari penurunan nomina ini bisa berupa kelas kata verba dan ajektiva.
Makna yang dihasilkan dari proses afiksasi nomina bahasa sasak dialek [a-ǝ]di desa Gelora yaitu (1) Prefiks ke- menghasilkan makna menyatakan “tempat” dan makna yang sulit diklasifikasikan.(2)Prefiks peng- menghasilkan maknamenyatakan “orang yang melakukan”, menyatakan “profesi seseoran”, menyatakan “sifat seseorang”, menyatakan “alat”,danmenyatakan “kesukaan seseorang”.(3)Prefiks se- menghasilkan makna menyatakan “satu” dan meyatakan “alat”.(4) Sufiks –an menghasilkan makna menyatakan “yang di(sesuai bentuk dasar)”, dan menyatakan “hasil perbuatan”.(5) Konfiks ke-an menghasilkan makna menyatakan keadaan, dan menyatakan yang biasa.(6) Konfiks peng-an menghasilkan makna menyatakan tempat,dan menyatakan sifat.

Implikasi afiks pembentuk nomina bahasa Sasak dialek [a-ǝ] dalam pembelajaran muatan lokal di SMP yaitu pada kompetensi dasar kelas VIII semester I, yaitu “ Membaca dan memahami sastra Sasak dalam tembang dan memahami bentuk dan arti kata dalam bahasa Sasak”. Kemudian cara mengemas afiksasi nomina menjadi materi pembelajaran muatan lokal di SMP ialah dengan menerapkan strategi cooperative learning (kerja kelompok).Langkah-langkah pembelajarannya dibagi menjadi 3 tahap yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Setiap kelompok mengidentifikasi bentuk dan makna kata yang terdapat dalam tembang bahasa Sasak. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan berbagai bentuk dan makna kata bahasa Sasakkepada siswa didik lebih-lebih untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP).

Saran
Penelitian yang mengambil objek Bahasa Sasak sangat menarik dikaji, khususnya bahasa Sasakdialek [a-E].Hal ini disebabkan oleh banyaknya fenomena kebahasaan yang perlu diteliti lebih lanjut baik dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis dll.Penelitian tentang afiks pembentuk nomina dalam bahasa Sasak dialek [a-E] ini pertama kali dilakukan, sehingga dengan penelitian selanjutnya agar lebih banyak lagi ditemukan bentuk afiksasi nomina bahasa Sasak dialek [a-E] dan bisa digunakan sebagai data untuk menyusun kamus bahasa Sasak.
Selain itu, hasil penelitian seperti ini perlu dijadikan sumber bahan atau materi pembelajaran muatan lokal di sekolah.Dan masih banyak hal menarik lainnya yang berkaitan dengan bahasa Sasak yang patut untuk dijadikan penelitian ilmiah dan dapat menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya yang mengambil objek kajian bahasa Sasak khususnya bahasa Sasak dialek [a-E].
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