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  BAB I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	
Bahasa memiliki posisi penting dalam perkembangan suatu bangsa. Berbagai kemajuan ilmu dan teknologi bisa dicapai karena adanya bahasa. Dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan ide dan gagasan serta untuk mendapatkan informasi, baik informasi dari bahasa lisan dan tulisan. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan suatu bahasa mutlak diperlukan oleh manusia. Sebagai mahluk individu, manusia memerlukan bahasa untuk menuangkan cipta, rasa, dan karsanya. Sedangkan, sebagai mahluk sosial, bahasa diperlukan manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain (Musaddat, dkk, 2011:1). Hal itu terjadi pada semua bahasa. Perputaran zaman dari tahun ketahun tentunya mengindikasikan perkembangan sebuah bahasa. Yakni  perkembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sendi kehidupan yang lainnya. Jadi Bahasa mengalami perkembangan mengikuti perkembangan pemakainya.
Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku dan bahasa daerah. Lembaga Bahasa Nasional (kini  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), tahun 1972 mendata ada sekitar 480 buah bahasa daerah dengan jumlah penutur setiap bahasa berkisar antara 100 orang (ada di Irian Jaya) sampai yang lebih dari 50 juta (penutur bahasa Jawa) (Chaer, 2010: 224). Salah satu bahasa daerah yang masih hidup dan berkembang di Indonesia adalah bahasa Sasak. Bahasa ini digunakan oleh Suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. 
Beberapa faktor yang dipaparkan Widjajakusumah dan Tanner (1980, 1967, dalam Chaer, 2010: 228) kini semakin relevan, yakni, semakin banyak keluarga terutama di perkotaan mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama anak mereka. Gejala tersebut juga marak di Pulau Lombok sehingga lambat laun akan mengakibatkan pergeseran terhadap bahasa Sasak.
Memahami persoalan di atas, diperlukan strategi alternatif untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Sasak dari ancaman kepunahan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembukuan bahasa Sasak. Sunaryo (1984, dalam Wahyudi, 2007:8) memaparkan, pembukuan bahasa sangat diperlukan  di dalam usaha melestarikan budaya bangsa. Salah satu usaha yang dapat ditempuh adalah dengan membukukan kosa kata bahasa Sasak ke dalam bentuk kamus.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi eksistensi istilah-istilah pertanian yang terdapat dalam bahasa Sasak. Munculnya istilah-istilah baru yang berasal dari bahasa asing mengakibatkan tergesernya istilah pertanian yang terdapat dalam bahasa Sasak.
Sehubungan dengan itu, peneliti bermaksud mengkaji istilah pertanian bahasa Sasak untuk disusun dalam bentuk kamus. Materi pokok yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk kosakata istilah pertanian bahasa Sasak. Bentuk-bentuk itu akan dideskripsikan secara lengkap menurut kaidah-kaidah umum yang dipakai dalam perkamusan.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki fungsi teoritis dan praktis. Fungsi teoritis, misalnya, dapat memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kosakata bahasa Sasak khususnya istilah pertanian lengkap dengan kategori, ejaan, pelapalan serta contohnya dalam bentuk kalimat. Sementara fungsi praktis ialah sebagai upaya dalam pelestarian bahasa Sasak, yang terkait dengan istilah pertanian. 
1.2	Rumusan Masalah	
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.
	Bagaimanakah bentuk-bentuk istilah pertanian yang terdapat dalam bahasa Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur?
	Bagaimanakah makna istilah-istilah pertanian yang terdapat dalam bahasa Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur?

1.3 	Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
	Mendeskripsikan bentuk-bentuk istilah pertanian yang terdapat dalam bahasa Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur.

Memaparkan makna pada istilah-istilah pertanian yang terdapat dalam bahasa Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur.
1.4	Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.
	Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai istilah-istilah pertanian yang terdapat dalam bahasa  Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur beserta maknanya. Selain itu, mengingat istilah-istilah tersebut disusun dalam bentuk kamus, maka diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai seluk beluk kamus.
	Manfaat Praktis

	Bagi Peneliti dan Pembaca

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan selama menempuh kuliah di Universitas Mataram pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terutama dalam bidang Leksikografi. Sehingga  mampu meningkatkan kemampuan dan kreativitas peneliti.
Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui dan memahami istilah-istilah pertanian  yang terdapat dalam bahasa  Sasak di Desa Surabaya Utara Kabupaten Lombok Timur.
	Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian lain yang serupa atau menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya .
	Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan menambah jumlah koleksi hasil penelitian di Universitas Mataram, terutama FKIP jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni.


