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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Sistem Fonemis Bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene 
Serta Hubungannya dengan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Sasak di SMPN 
1 Kuripan. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan fonem dalam 
setiap daerah karena mempunyai dialek yang berbeda-beda. Masalah yang harus 
dipecahkan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah penentuan fonem 
dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene setelah diidentifikasi, (2) bagaimanakah 
distribusi fonem vokal dan fonem konsonan dalam bahasa Sasak serta 
hubungannya dengan pembelajaran Muatan Lokal di SMPN 1 Kuripan, dan  (3) 
ada berapakah gugus vokal (diftong) dan klaster dalam bahasa Sasak Dialek 
Ngeno-ngene. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk 
menentukan fonem bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene, (2) untuk mendeskripsikan 
distribusi fonem vokal dan konsonan dalam bahasa Sasak serta hubungannya 
dengan pembelajaran Muatan Lokal di SMPN 1 Kuripan, (3) serta untuk 
mendeskripsikan gugus vokal (diftong) dan klaster dalam bahasa Sasak Dialek 
Ngeno-ngene.  

Metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah metode simak dan metode introspeksi. Untuk menganalisis data yang 
telah terkumpul akan digunakan metode padan intralingual. Data-data yang telah 
terkumpul yang berupa semua bunyi bahasa yang terdapat di daerah Motong Are 
Kecamatan Kediri tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah bunyi tersebut 
merupakan fonem yang berbeda atau alofon dari fonem yang sama dengan cara 
melakukan perbandingan antara bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip yang 
terdapat  dari lingkungan yang sama, serta distribusinya dalam kata.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bunyi-bunyi yang terdapat dalam 
bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene berjumlah 29 buah bunyi yang terdiri dari 10 
bunyi vokal dan 19 bunyi konsonan. Setelah dilakukan pembuktian dengan cara 
mencari pasangan minimal dari masing-masing bunyi tersebut kemudian 
diidentifikasi bahwa fonem dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene ini 
berjumlah 27 buah fonem yang masing-masing terdiri dari 8 buah fonem vokal 
dan 19 buah fonem konsonan. Fonem vokal dan konsonan dapat berdistribusi 
lengkap dan dapat pula berdistribusi tak lengkap. Selain itu juga peneliti 
menemukan bahwa struktur kata dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene terdiri 
atas satu sampai tiga suku kata yang berpola V, VK, KV, KVV, KKV, VKV, 
KVK, dan KKVK, serta terdapat diftong dan klaster dalam bahasa Sasak dialek 
tersebut. 

Kata kunci : fonem, pola pesukuan, diftong, dan klaster.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi yang memiliki daya 

ekspresi dan informasi yang besar. Bahasa sangat dibutuhkan oleh manusia 

karena dengan bahasa manusia bisa menemukan kebutuhan mereka dengan 

cara berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai anggota 

masyarakat yang aktif dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang bergantung 

pada penggunaan bahasa. Dengan kata lain, di mana aktivitas terjadi, di situ 

aktivitaas bahasa terjadi pula. Oleh karena itu, tidak biasa kita pungkiri lagi 

bahwa bahasa sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

manusia secara menyeluruh, baik dalam kehidupan sosial, budaya, 

pendidikan, agama, dan sebagainya. Namun demikian, biasanya tidak 

banyak orang yang mempermasalahkan apa itu bahasa, karena orang hanya 

menggunakannya. 

Di Indonesia paling tidak terdapat tiga jenis bahasa yang sama-sama 

digunakan oleh masyarakat meskipun situasi pemakaian dan jumlah 

penuturnya berbeda-beda. Ketiga jenis bahasa itu adalah bahasa daerah, 

bahasa nasional, dan bahasa asing.  

Bahasa daerah untuk sebagaian besar masyarakat Indonesia 

merupakan bahasa ibu atau yang biasa kita sebut dengan bahasa pertama, 

yang pertama kali kita kuasai dalam berbicara. Sementara itu, bahasa 

Indonesia umumnya merupakan bahasa kedua, yang rata-rata diperoleh 
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melalui jalur pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa para pemakai 

bahasa Indonesia lahir dan dibesarkan bukan dalam lingkungan keluarga 

yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, melainkan 

dalam lingkungan keluarga yang menggunakan salah satu bahasa daerah. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para pemakai bahasa Indonesia 

selain dapat menggunakan bahasa Indonesia, umumnya juga dapat 

menguasai bahasa daerah tertentu yang merupakan bahasa ibunya. 

Salah satu dari sekian banyak bahasa daerah itu adalah bahasa Sasak. 

Bahasa Sasak kemudian disingkat dengan (BS) yang biasanya hidup dan 

berkembang di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahasa Sasak 

(BS) merupakan bahasa tutur sehari-hari dalam berinteraksi atau bergaul 

baik di lingkungan informal seperti pasar, keluarga, di tengah-tengah 

masyarakat, dan bahkan kadang-kadang dalam lingkungan formal seperti 

instansi pemerintahan. Bahasa Sasak (BS) berfungsi sebagai lambang 

kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat komunikasi di dalam 

keluarga dan masyarakat. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa 

Indonesia, BS berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, bahasa 

pengantar di sekolah-sekolah dasar tertentu pada kelas satu sampai dengan 

kelas tiga untuk mempelancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata 

pelajaran lainnya, oleh karena itu dalam bahasa sasak ini terdapat unsur 

serapan dari bahasa Indonesia. Sedangkan peranan bahasa Sasak dalam 

kehidupan sosial budaya masyarakat penuturnya yaitu menjadi wadah dan 

sarana pengungkapan apresiasi dan isi budaya masyarakat, juga memberikan 
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ciri atau identitas dalam kehidupan berbudaya. Hal ini tampak pada 

kehadiran tata tingkat pemakaian bahasa Sasak. Jadi, dengan keadaan 

tersebut memungkinkan suatu bahasa memiliki kaidah yang berbeda dengan 

bahasa yang lain, baik dari segi fonem, morfem, leksikon, dan sebagainya 

bila dikaji secara khusus dan lebih mendalam.   

Bahasa Sasak yang terdapat di Pulau Lombok terdiri atas berbagai 

macam dialek, yaitu dialek Meno-Mene, dialek Ngeno-Ngene, dialek Kuto-

Kute, dialek Ngeto-Ngete, dan dialek Meriak-Meriku. 

Secara umum dialek tersebut mengalami kesamaan atau kemiripan 

dalam semua aspek linguistik, antarpenutur masih dapat memahami ujaran 

yang digunakan. Kesulitannya muncul terutama jika menyangkut pemakian 

leksikon tertentu dalam suatu dialek, di mana leksikon tersebut tidak 

terdapat pada dialek-dialek lainnya. 

Kenyataan perbedaan yang terjadi di antara dialek-dialek yang 

berkembang di dalam bahasa Sasak tersebut menimbulkan pertanyaan dalam 

kaitannya dengan bidang kebahasaan. Secara sepintas dan berdasarkan 

kriteria pemahamannya dialek-dialek tersebut masih dapat diidentifikasikan 

dalam bidang fonologi dan morfologi atau pun leksikon. Dengan demikian 

diperlukan penelitian tersendiri untuk menentukan sistem fonologi dari 

dialek-dialek tersebut khususnya dalam bidang fonemis bahasa Sasak Dialek 

Ngeno-Ngene (selanjutnya disingkat BSDNN). 

. Karena masih banyak anak didik yang kesulitan dalam 

membedakan antara fonem /e/ dengan fonem /ә/. Misalnya dalam kata 
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‘bengkel’ dan ‘bәngkәl’. Serta fonem /q/ sebagai lambang felar (suara tekak) 

yang dalam huruf Arab dilambangkan dengan amzah atau dalam ejaan Van 

Ophuysen dengan (‘), dalam EYD tidak dikenal dan fonem /k/ itu masih 

mengalami kesulitan dalam penggunaan penulisan bahasa Sasak . Oleh 

karena itu, perlu pembahasa khusus untuk menjelaskan secara lebih rinci 

tentang fonem-fonem tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas rumusan  

masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penentuan fonem dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-

ngene setelah diidentifikasi? 

2. Bagaimanakah distribusi fonem vokal dan konsonan dalam bahasa Sasak 

serta hubungannya dengan pembelajaran Muatan Lokal di SMPN 1 

Kuripan? 

3. Ada berapakah gugus vokal (diftong) dan klaster dalam bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-ngene? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini bisa dijabarkansebagai berikut : 

1. Untuk menentukan fonem bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene 

2. Untuk mendeskripsikan distribusi fonem vokal dan konsonan dalam 

bahasa Sasak serta hubungannya dengan pembelajaran Muatan Lokal di 

SMPN 1 Kuripan 
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3. Untuk mendeskripsikan gugus vokal (diftong) dan klaster dalam bahasa 

Sasak Dialek Ngeno-ngene 

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang sistem fonemis bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene yang 

dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat menjelaskan bagaimana struktur fonemis bahasa Sasak Dialek 

Ngeno-ngene yang terjadinya dalam bidang fonologi. Serta sebagai 

bahan untuk memantapkan sistem pengajaran bahasa Sasak dalam 

aspek kebahasaan khususnya pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Sasak 

di SMPN 1 Kuripan. 

b. Manfaat Praktis 

Peneliti meneliti tentang sistem fonologi yang dapat dijadikan sebagai 

informasi bagi para peneliti bahasa khususnya dibidang fonemisnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan  

Penelitian tentang bahasa daerah, khususnya penelitian yang 

mengambil objek sasarannya adalah bahasa Sasak sudah cukup banyak 

dilakukan, seperti penelitian pada bidang linguistik diakronis (historis) 

maupun lingustik sinkronis. Namun penelitian yang secara khusus 

mengambil objek sasarannya adalah bahasa Sasak dari segi fonologi secara 

umum dan dari segi fonemis secara khusus tampaknya jarang ditemukan.  

Sejauh yang telah diketahui untuk saat ini, ada beberapa penelitian 

yang membahas masalah fonologi secara umum seperti : Penelitian yang 

dilakukan oleh Hakam (2010) dan Ruswan dkk (2000). Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Hakam tentang fonologi bahasa Sasak Dialek 

Selaparang ini mengidentifikasi fonem BSDS dengan jumlah 25 buah, yang 

terdiri atas 6 buah fonem vokal dan 19 buah fonem konsonan. Ke-25 jumlah 

fonem tersebut menurut Hakam ada yang berdistribusi parsial dan ada yang 

berdistribusi penuh. Bunyi yang berdistribusi penuh sebanyak 24 buah, yaitu 

[ә, i, u, e, o, k, l, m, n, p, r, s, t, dan ng]. sedangkan yang memiliki distribusi 

parsial berjumlah 11 buah yaitu [a, b, c, d, g, h, j, w, y, ny, dan ?]. ada 

beberapa catatan yang perlu diajukan sehubungan dengan penelitian Hakam 

di atas, sebagai berikut.  

Penelitian yang dilakukan Hakam belum menjelaskan secara rinci 

bunyi-bunyi yang terdapat dalam BS dan penentuan bunyi-bunyi tersebut 
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sebagai fonem atau anggota-anggota dari satu fonem (alofon). Karena 

berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ternyata masih ada bunyi-bunyi 

dalam bahasa Sasak (BS) yang belum diidentifikasi oleh Hakam di dalam 

hasil penelitiannya. Bunyi-bunyi tersebut antara lain, yakni; [ε] dalam kata 

εlaq ‘lidah’, ŋεlεk ‘mengalir’, durε ‘genteng’, kεnakar ‘kening’ serta bunyi 

[o] dalam kata onεq ‘tadi’, boŋkor ‘punggung’, bongkot ‘timur’ dan sәlao 

‘buyung’. Selain itu juga, penelitian yang dilakukan Hakam seperti yang 

telah disebutkan di atas belum menjelaskan tentang struktur fonemis atau 

pola suku kata dalam BS yang ditelitinya serta diftong dan klaster dalam 

bahasa Sasak. Untuk itu, penelitian Hakam tersebut belum memberikan 

gambaran yang jelas tentang sistem fonemis bahasa Sasak. Terlebih lagi, 

dalam penelitian yang dilakukan Hakam ini, tidak ada kaitannya dengan 

hubungan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Sasak yang dijelaskan secara 

menyeluruh. 

Terkait dengan hal tersebut, peneliti berusaha menjelaskan 

bagaimana gambaran sistem fonemis serta hubungannya dengan 

pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Sasak di SMPN 1 Kuripan. Penelitian 

yang selanjutnya dilakukan oleh Ruswa, dkk. (2000) yang meneliti tentang 

“Fonologi Bahasa Bonai” di sini membahas tentang bagaimana sistem 

fonologi pada bahasa Bayan baik itu tentang bunyi-bunyi vakoid dan 

kantoid, fonem segmental dan alofonnya, fonem suprasegmental, struktur 

fonologi dan fonotaktik, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini 

hanya membahas masalah sistem fonemis secara khususnya dan sistem 
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fonologi secara umumnya yang secara langsung dikaitkan dengan 

pembelajaran Muatan Lokal.  

Dari penelitian yang relevan tersebut peneliti belum menemukan 

pengkaitannya dengan pembelajran Muatan Lokal dan unsur serapan yang 

masuk dalam bahasa Sasak. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti sistem 

fonemis secara terpisah dan khusus yaitu mengenai Sistem Fonemis Bahasa 

Sasak Dialek Ngono-Ngene ini serta hubungannya dengan Pembelajaran 

Muatan Lokal Bahasa Sasak di SMPN 1 Kuripan. 

2.2 Kerangka Teori 

 Penelitian ini mengkaji tentang sistem fonemis bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-ngene yang mengacu pada buku asas-asas linguistik dan 

linguistik umum yang dikarang oleh Verhaar. Oleh karena itu, teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori linguistik struktural. Menurut 

Thoir, dkk., (1995 : 5)  teori linguistik struktural beranggapan bahwa setiap 

struktur bahasa mencakup bidang ilmu bunyi (fonologi), tata bentuk 

(morfologi), dan tata kalimat (sintaksis). 

 Fonologi sering masih dipisahkan lagi atas Fonetika (Phonetics) 

dan Fonemika (Phonemics). Fonologi meneliti bunyi-bunyi ujar suatu 

bahasa termasuk pula bunyi suprasegmentalnya. Datanya adalah suatu bunyi 

ujar yang masih berstatus fona (phone) atau suatu bunyi bahasa calon 

fonem. Fona-fona itu ditemukan dan digolong-golongkan berdasarkan 

prinsip tertentu di dalam fonetika.  Setelah ditata menurut prinsip tertentu 

(kemungkinan terdapatnya pada posisi tertentu, kemungkinan terdapatnya 
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dengan fona lain tertentu), berdasarkan teknik-teknik analisis fonemis 

tertentu fonemika akan berhasil menentukan fonem-fonem segmental dan 

suprasegmental suatu bahasa. Fonem-fonem dibedakan atas vokal, 

konsonan, diftong. Fonem suprasegmental dibedakan atas tekanan (accent), 

nada, dan panjang. Fonem-fonem segmental vokal digolongkan lagi atas 

beberapa prinsip tertentu (berdasarkan bagian lidah yang bergerak, 

berdasarkan tinggi rendahnya lidah, berdasarkan bentuk mulut). Demikian 

pula, fonem konsonan digolong-golongkan lagi berdasarkan prinsip-prinsip 

tertentu: titik artikulasi beserta artikulatornya, bersuara tidaknya, aspiran 

tidaknya, berdasarkan adanya hambat tertentu pada perjalanannya ke luar). 

Fonemik adalah ilmu yang menyelidiki sistem fonem suatu bahasa 

dan prosedur bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. 

Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus 

mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung 

bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang 

mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan 

bahasa itu berbada maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah 

fonem, karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna kedua satuan 

bahasa itu. Misalnya, pada kata laba dan raba.  

Istilah lain yang berkaitan dengan Fonologi antara lain fona, 

fonem, konsonan, dan vokal. fona adalah bunyi ujaran yang bersifat netral, 

atau masih belum terbukti membedakan arti, sedang fonem ialah satuan 

bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fonem karena pengaruh 
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lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem 

dinamakan huruf. Jadi fonem berbeda dengan huruf. Untuk  menghasilkan 

suatu bunyi atau fonem, ada tiga unsur yang penting yaitu : 

1. Udara, 

2. Artikulator atau bagian alat ucap yang bergerak, dan 

3. Titik artikulasi atau bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh 

artikulator. 

2.2.1 Bunyi Vokal 

 Bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi dua yaitu vokal dan 

konsonan. Perbedaan tersebut didasarkan pada ada tidaknya 

rintangan terhadap arus udara dalam saluran udara. Vokal adalah 

bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan 

kualitasnya ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: tinggi rendahnya 

posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan dan bentuk bibir pada 

saat pengucapan bunyi vokal tersebut. Misalnya pada bunyi /a/ 

yang pengertiannya adalah vokal depan, bawah, dan tidak bulat, 

bunyi ini terdapat pada kata sebagai berikut : /amaq/ [ama?] ‘ayah’. 

2.2.2 Bunyi Konsonan 

Bunyi konsonan diproduksi dengan cara yang berbeda sehingga 

ada tiga faktor yang terlibat dalam pelafalan konsonan, yaitu: 

keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat 

ucap dan cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan 

(Alwi, dkk., 2003: 49-50). Misalnya pada bunyi /b/ yang disebut 
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bilabial, oral, bersuara, bunyi ini terdapat pada kata : /bari/ [bari] 

‘basi’. 

2.2.3 Fonem/Semi Konsonan/w/dan /y/ 

Di dalam bahasa Indonesia ditemukan dua buah bunyi semi 

konsonan. Kedua bunyi ini masing-masing terbukti sebagai fonem, 

karena ternyata ditemukan dalam pasangan minimal. Berikut ini 

disajikan kedua fonem tersebut sebagai contoh beserta 

pembuktiannya dalam pasangan minimal. [bawa] - [baya], [lawar] - 

[layar], dan sebagainya. 

2.2.4 Distribusi Fonem 

Di atas sudah dibicarakan mengenai distribusi bunyi, baik 

bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Prinsip yang digunakan 

adalah kemampuan bagi setiap bunyi untuk menduduki posisi, baik 

awal, tengah, maupun akhir kata dasar. Dengan melihat posisinya 

itulah, dapat ditentukan lengkap tidaknya suatu distribusi bunyi 

suatu bahasa.    

2.2.5 Diftong  

Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Dua 

vokal yang dimaksud yaitu dari satu bunyi vokal yang pertama 

menggeluncur kebunyi vokal yang kedua. Lafaz bunyi vokal yang 

pertama lebih lantang dibandingkan bunyi vokal yang kedua. 

Bunyi diftong dilambangkan dengan dua huruf vokal, yaitu: 
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- Menunjukkan keadaan lidah semasa mula melafazkan bunyi 

vokal yang pertama 

- Menunjukkan keadaan lidah di akhir sebutan. 

Dalam sistem penulisan diftong biasa dilambangkan oleh 

dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. 

Bunyi /au/ pada kata "harimau" adalah diftong, sehingga <au> 

pada suku kata "-mau" tidak dapat dipisahkan menjadi "ma·u". 

Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal <ai> pada kata 

"sungai". Deretan huruf vokal itu melambangkan bunyi diftong /ai/ 

yang merupakan inti suku kata "-ngai". 

Diftong berbeda dengan deretan vokal. Tiap-tiap vokal 

pada deretan vokal mendapat hembusan napas yang sama atau 

hampir sama; kedua vokal itu termasuk dalam dua suku kata yang 

berbeda. Bunyi /au/ dan /ai/ pada kata "daun" dan "main", 

misalnya, bukanlah diftong, karena baik [a] maupun [u] atau [i] 

masing-masing mendapat aksen yang (hampir) sama dan 

membentuk suku kata tersendiri sehingga kata "daun" dan "main" 

masing-masing terdiri atas dua suku kata. 

Diftong adalah dua vocal berurutan yang diucapkan dalam 

satu kesatuan waktu. Masalah diftong berhubungan dengan 

sonoritas atau tingkat kenyaringan suatu bunyi. Ketika dua deret 

bunyi vokoid diucapkan dengan satu hembusan udara, akan terjadi 

ketidaksaan sonoritasnya. Salah satu bunyi vokoid pasti lebih 
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tinggi sonoritasnya dibanding dengan bunyi vokoid yang lain. 

Vokoid yang lebih rendah sonoritasnya lebih mengarah atau 

menyerupai bunyi non void. 

2.2.6 Kluster (Gugus Konsonan) 

Apabila ada dua konsonan berdampingan letaknya dalam 

suatu kata, baik yang bersuku dua maupun yang bersuku satu, 

gejala-gejala seperti itu disebut gugus konsonan atau consonatnt 

cluster. Apabila dua konsonan yang letaknya berdampingan dalam 

kata yang bersuku dua atau lebih pembagian suku kata jatuh di 

antara kedua konsonan yang berdekatan hal itu disebut deret 

konsonan. 

2.2.7 Prinsip Pengenalan Fonem  

Menurut Thoir, dkk (1987: 107) ada lima dalil atau lima 

prinsip yang dapat diterapkan dalam penetuan fonem-fonem suatu 

bahasa. Kelima dalil atau prinsip itu berbunyi sebagai berikut ; 

1) Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip apabila berada 

dalam pasangan minimal (minimal pair), merupakan fonem 

sendiri-sendiri.  

2) Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip apabila berdistribusi 

komplementer merupakan sebuah fonem.  

3) Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip apabila bervariasi 

bebas, merupakan sebuah fonem.  
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4) Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip yang berada dalam 

pasangan mirip pasangan fonem sendiri-diri. 

5) Setiap bunyi bahasa yang berdistribusi lengkap merupakan sebuah 

fonem.  

Di antara kelima dalil di atas, hanya tiga buah dalil yang 

merupakan dalil yang kuat, yaitu dalil (1), dalil (2), dan (3). Dalil 

(4) dan (5) merupakan dalil yang lemah. 

Ada sejumlah pengertian yang harus dipahami di dalam 

dalil atau prinsip-prinsip di atas. Pengertian- pengertia yang penulis 

maksudkan, yaitu (a) pengertian bunyi-bunyi secara fonetis mirip, 

(b) pengertian pasangan minimal, (c) pengertian distribusi 

komplementer, (d) pengertian variasi bebas, dan (e) pengertian 

pasangan mirip. 

a) Bunyi-bunyi yang Secara Fonetis Mirip 

Dasar yang dipakai untuk menentukan apakah bunyi-bunyi 

itu mirip secara fonetis ataukah tidak ialah lafal dan daerah 

artikulasi bunyi itu. Bunyi-bunyi yang dapat dikatakan mirip secara 

fonetis adalah sebagai berikut :  

 Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan seartikulasi. 

Misalnya, bunyi [p] dan [b] 

 Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan daerah artikulasinya 

berdekatan. Misalnya, bunyi [b] dan [d] 
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 Bunyi-bunyi yang lafalnya jauh berbeda dan seartikulasi. 

Misalnya, bunyi [b] dan [m] 

 Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan daerah artikulasinya 

berjauhan. Misalnya, bunyi [m] dan [ŋ]     

b) Pasangan Minimal 

Pasangan minimal merupakan pasangan dua kata dasar yang 

artinya berbeda. Jumlah dan urutan bunyinya sama, dan di 

dalamnya hanya berbeda satu bunyi. Dari sebuah pasangan 

minimal hanya dapat diperoleh dua fonem. Misalnya, gali [gali] – 

kali [kali] adalah pasangan minimal dan dari pasangan minimal ini 

diperoleh dua fonem, yaitu /g/ dan /k/. 

c) Distribusi Komplementer 

Bilamana dua bunyi dikatakan berada dalam distribusi yang 

komplementer atau mempunyai distribusi yang komplementer? 

Untuk dapat mengetahui hal ini, perlu dilihat tempat kedua bunyi 

tersebut berada. Tempatnya dapat ditentukan dengan melihat jenis 

bunyi yang mengapitnya atau dapat juga ditentukan dengan melihat 

jenis suku tempatnya berada. Selanjutnya yang perlu diperhatikan 

ialah bahwa kedua bunyi tersebut tidak pernah saling tukar tempat. 

Artinya, kalau bunyi yang satu selalu diapit oleh bunyi desis, maka 

bunyi yang satunya lagi selalu diapit oleh bunyi bukan desis. 

Apabila dua bunyi telah dapat dibuktikan tempatnya seperti ini, 
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maka berarti kedua bunyi itu berada dalam distribusi komplementer 

atau keduanya berdistribusi komplementer. Demikian pula, kalau 

ada dua bunyi yang satu selalu ditemukan pada suku terbuka dan 

yang satunya lagi selalu ditemukan pada suku tertutup, maka 

berarti kedua bunyi itu berada dalam distribusi yang komplementer.   

d) Variasi Bebas  

Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip, jika dapat saling 

mengganti dalam suatu kata dan tanpa menyebabkan arti kata itu 

berubah atau tidak menyebabkan penutur bahasa yang 

bersangkutan menjadi tidak tahu lagi akan arti yang dikandung oleh 

kata tersebut, maka berarti bunyi-bunyi tersebut bervariasi bebas. 

Misalnya, kata [tә man] meskipun diucapkan [teman] atau [tε man], 

artinya tetap saja sama. Di sini terbukti bahwa bunyi fokal [ә], [e], 

dan [ε] bervariasi bebas.  

e) Pasangan Mirip 

Pasangan mirip adalah pasangan dua kata dasar yang 

artinya berbeda, jumlah dan urutan bunyinya sama, dan di 

dalamnya berbeda dua bunyi. Misalnya sate [sate] – sari [sari] 

adalah pasangan mirip. Fonem yang ditemukan di dalamnya 

mungkin /t/ - /r/ dan mungkin juga /e/ dan /i/. dengan demikian 

perbedaan arti kata [sate] dan [sari] tidak sepenuhnya disebabkan 

oleh bunyi [t] dan [r], tetapi mungkin juga disebabkan oleh bunyi 
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[e] dan [i]. itulah sebabnya prinsip pasangan mirip ini tidak kuat 

dijadikan dalil dalam menentukan fonem suatu bahasa. 

2.2.8 Struktur Kata 

Struktur kata adalah pembentukan kata yang berawal dari 

suku kata. Sedangkan suku kata di sini adalah suku kata yang 

pemeriannya secara fonemis. Struktur kata dalam bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-ngene (BSDNN) pada umumnya sebagian besar 

terdiri atas dua suku kata atau lebih 

2.2.9 Pola Persukuan 

Setiap kata yang kita ucapkan pada umumnya dibangun oleh 

bunyi-bunyi bahasa, baik berupa bunyi vokal maupun bunyi 

konsonan, maupun berupa bunyi semi konsonan. Kata yang 

dibangun tadi dpat terdiri atas satu segmenatau lebih. Di dalam 

kajian fonologi segmen itu disebut suku. Setiap suku paling tidak 

harus terdiri atas sebuah bunyi vokal, atau merupakan gabungan 

antara bunyi vokal dan konsonan.  

Bunyi vokal lebih nyaring daripada bunyi konsonan dan 

semikonsonan. Oleh karena itu, bunyi vokal merupakan puncak suku 

sedangkan bunyi konsonan dan semikonsonan merupakan lembah 

suku.  

Jadi jumlah suku dan penentuan suku pada sebuah kata dapat 

ditentukan, maka untuk mengetahui pola persukuannya sangatlah 

mudah. Pola persukuan diambil dengan merumuskan setiap suku 
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yang ada dalam kata. Bunyi vokal (disingkat V) dan bunyi konsonan 

(disingkat K) serta bunyi semikonsonan (disingkat ½ K) akan 

menjadi rumusan pola setiap suku. Bunyi semikonsonan di dalam 

pola persukuan diberikan rumus ½ K agar tidak menimbulkan 

kebingungan di dalam perumusan.   

2.2.10 Hubungan Sistem Fonemis Bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene 

dengan Pembelajaran Muatan Lokal di SMPN 1 Kuripan 

 Dalam KTSP dijelaskan bahwa setiap sekolah diberikan 

wewenang untuk menyusun dan mengerjakan materi muatan lokal. 

Materi tersebut diharapkan sesuai dengan situasi dan kondisi 

daerah tempat sekolah berada. Umumnya materi muatan lokal 

diajarkan di sekolah meliputi: pakaian tradisional, obat-obat 

tradisional, makanan khas daerah, cabang-cabang tradisional sasak 

(meliputi: seni rupa, seni lukis, seni pahat, seni kerajinan, seni 

dekorasi, seni tari, seni vokal, seni sastra, seni drama). 

Dalam menghubungkan materi sistem fonemis menjadi 

materi pembelajaran muatan lokal di SMP, diperlukan adanya 

perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut terdiri 

atas silabus, RPP, dan LKS. Oleh karena itu akan disampaikan apa 

itu silabus dan RPP. 

Silabus merupakan rencana pembelajaran yang akan 

dilaksanakan setiap kali jam tatap muka dengan siswa-siswa di 

sekolah. Silabus pembelajaran terdiri atas standar kompetensi, 
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kompetensi dasar, materi pokok, strategi pembelajaran, alokasi 

waktu, dan sumber bahan, (Sapiin dalam Hilmyatun, 2012: 19). 

Penyempitan dalam silabus adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). RPP adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan 

dalam silabus, (PP No 19 Tahun 2005 Pasal 20 dalam Praba, 

2010:1).  

Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu 

kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa 

indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih, di dalam RPP itu 

terdapat antara lain: 

1. Standar kompetensi (SK), yang merupakan ukuran kemampuan 

minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta 

didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan, 

(Hafidz dalam Hilmiyatun, 2012 : 20). Dalam pembelajaran 

Bahasa Sasak yang menjadi SK adalah membaca (memahami 

ragam fonem dengan berbagai cara membaca). 

Kompetensi Dasar (KD) merupakan penjabaran SK peserta 

didik yang cakupan materinya lebih sempit dari SK peserta 

didik. Adapun KD dalam pembelajaran ini adalah menentukan 

sebuah fonem dalam kata melalui kegiatan membaca. 
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2. Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur 

perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Mbudiu, 2010 : 1). 

Dalam pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Sasak di SMP ini 

terdapat dua indikator, yaiitu : 

a. Mampu menentukan fonem secara tepat dalam sebuah kata 

b. Mampu mengidentifikasi bunyi bahasa yang termasuk 

sebagai fonem 

3. Tujuan pembelajaran adalah hal yang ingin dicapai sesuai 

dengan indikator . 

Dalam pembelajaran fonem bahasa Sasak ini ingin diperoleh 

tujuan pembelajaran sebagai berikut : 

a. Siswa dapat menentukan fonem secara cepat dalam sebuah 

kata 

b. Siswa dapat mengidentifikasi bunyi bahasa yang termasuk 

sebagai fonem 

4. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru 

dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran. 

Tujuan proses pembelajaran adalah agar siswa dapat mencapai 

kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan 

proses pembelajaran perlu dirancang secara sistematik dan 

sistemik. 
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5. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning (kerja kelompok), di mana 

pembelajaran berkelompok ini merupakan awal dari 

konstruktivisme sosial, karena siswa akan mampu mencapai 

potensi optimal belajarnya apabila mendapatkan bantuan dari 

orang dewasa. Orang dewasa yang dimaksud di sini adalah guru 

atau temannya yang memiliki pengalaman lebih banyak (Isjoni, 

2010 : 25) 

6. Setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran sampai 

penugasan tentunya untuk mengetahui hasil belajar siswa akan 

dilakukan sebuah evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang 

menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dicapai (Sukardi 

dalam Hilmiyatun, 2012 : 21). Oleh karena itu, evaluasi sangat 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana anak didik mengerti 

akan pembelajaran yang diberikan guru. 

Dalam pembelajaran fonem ini tujuan yang ingin dicapai 

adalah: siswa dapat menentukan fonem secara tepat dalam 

sebuah kata, dan siswa dapat mengidentifikasi bunyi bahasa 

yang termasuk sebagai fonem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengaplikasikan fonem bahasa Sasak ini menjadi materi 

pembelajaran di SMP sangatlah diperlukan terlebih dalam 

silabus dan RPP.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Menurut Mahsun (2007 : 28-30) populasi merupakan 

kelompok besar yang menjadi sasaran generalisasi. Dalam hal 

penelitian bahasa, pengertian populasi berkaitan dengan masalah 

satuan penutur dan satuan wilayah teritorial. Dalam hal masalah 

penutur, populasi bermakna keseluruhan individu yang menjadi 

anggota masyarakat tutur bahasa yang akan diteliti dan menjadi 

sasaran penarikan generalisasi tentang seluk beluk bahasa yang 

diteliati. Sedangkan dalam hal masalah satuan wilayah teritorial, 

populasi bermakna keseluruhan wilayah yang menjadi tempat 

pemukiman keseluruahan individu anggota masyarakat tutur yang 

menjadi sasaran penarikan generalisasi. Jadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Montong Are yang 

menguasai bahasa Sasak asli. Jadi, populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh warga desa Montong Are Kecamatan Kediri yang 

benar-benar penduduk asli di desa tersebut.  

3.1.2 Sampel 

Menurut Mahsun (2005 : 29) sampel penelitian merupakan 

pemilihan sebagian dari keseluruahan penutur atau wilayah pakai 
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bahasa yang menjadi objek penelitian sebagai wakil yang 

memungkinkan untuk membuat generalisasi. Oleh karena itu, kita 

dapat mengambil enam orang informan dari satu atau beberapa 

wilayah pakai bahasa. Dengan demikian, syarat penentuan 

sampelnya didasarkan pada syarat penentuan informan yang 

dianggap mampu mewakili populasi tersebut sebagai berikut : 

1. Penutur asli bahasa Sasak di Desa Montong Are Kecamatan 

Kediri; 

2. Masyarakat Kediri asli yang berjenis kelamin laki-laki dan 

perempun; 

3. Tidak pernah atau jarang berpergian atau meninggalkan 

daerahnya; 

4. Berusia 25-60 tahun atau tidak pikun; 

5. Sehat jasmani dan mental serta tidak cacat wicara; 

6. Dapat berbahasa Indonesia 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data kebahasaan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode simak dan metode introspeksi yang penjelasannya 

sebagai berikut : 

3.2.1 Metode Simak 

Metode yang digunakan pada tahap pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah metode simak. Penamaan metode ini sebagai 

metode simak menurut Mahsun (2007 : 92) dikarenakn cara yang 
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ditempuh untuk mempeoreh data selain wawancara adalah dengan 

menyimak penggunaan bahasa. Selanjutnya dijelaskan tentang teknik 

dasar yang dilakukan dalam metode ini adalah teknik sadap yaitu 

dilakukan dengan menyadap pemakaian bahasa dari informan. 

Teknik sadap ini merupakan teknik dasar yang memiliki teknik 

lanjutan, yaitu teknik simak bebas libat cakap, teknik simak libat 

cakap, catat, dan rekam. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan 

adalah teknik sadap dengan teknik lanjutan teknik simak libat cakap. 

Yang pertama-tama peneliti lakuakan untuk memperoleh data 

kebahasaan yang dibutuhkan adalah dengan menyimak pengguna 

bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene yang berupa percakapan antara 

informan dengan informan lainnya, maupun antara informan dengan 

peneliti sendiri yang secara sadar aktif menggunakan bahasa yang 

diteliti. Selanjutnya dari percakapan antara informan dengan 

informan lainnya, maupun antara informan dengan peneliti sendiri, 

akan dijaring data kebahasaan dengan menggunakan teknik sadap, 

yakni dengan mmenyadap penggunaan bahasa dari informan. Data 

kebahasaan yang disadap dari hasil percakapan antara informan 

dengan informan lainnya, maupun antara informan dengan peneliti 

tersebut selanjutnya dicatat yang kemudian untuk dianalisis. Jika 

tidak dilakukan pencatatan, peneliti dapat melakukan perekaman 

ketika menerapkan metode simak. 
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Dengan memakai metode ini penulis berharap dapat 

memperoleh data-data bahasa yang pada umumnya sering digunakan 

dalam percakapan sehari-hari yang berupa fonem. 

3.2.2 Metode Introspektif 

Selain metode di atas, metode yang digunakan pada tahap 

penyajian data adalah metode introspektif. Metode intospeksi atau 

introspektif digunakan untuk penyediaan data dengan memanfaatkan 

intuisi bahasa peneliti yang meneliti bahasa ibunya untuk 

menyediakan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan 

penelitiannya (Mahsun, 2007: 104). Teknik pengumpulan data 

dengan metode introspektif adalah dengan mencatat data-data yang 

didapat dari hasil pemikiran peneliti sendiri yang sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan yaitu berupa fonem. 

3.3 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Efendi, 

dalam Rafiqullah 2005 : 22). Peneliti menggunakan dua metode untuk 

menganalisis data, antara lain yaitu metode padan intralingual dan metode 

padan ekstralingual. 

3.3.1 Metode Padan Intralingual 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

metode padan intralingual dengan teknik hubung banding membedakan.  

Metode padan intralingual adalah metode analisis data dengan cara 
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menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang 

terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda 

(Mahsun, 2007 : 118). Dalam metode analisis digunakan teknik hubung 

banding menyamakan dan hubung banding membedakan. Teknik ini 

digunakan untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tersebut adalah fonem 

atau anggota-anggota dari satu fonem yang sama (alofon), maka dilakukan 

perbandingan antara bunyi-bunyi yang mirip baik bunyi vokal maupun 

bunyi konsonan, sehingga dapat diidentifikasi fonem atau alofon dari bunyi-

bunyi tersebut. 

3.3.2 Metode Padan Ekstralingual 

Berbeda dengan metode intralingual, metode padan ekstralingual ini 

digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingual, seperti 

menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang berada di luar bahasa 

(Mahsun, 2011 : 120). Metode ini digunakan untuk mengelompokkan 

bunyi-bunyi suatu bahasa yang dijadikan analisis. Karena ihwal 

pengelompokkan bunyi-bunyi bahasa berkaitan dengan fonetik artikulatoris. 

Jadi, dalam tahapan analisis data ini peneliti hanya akan membanding-

bandingkan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan, kemudian 

mengelompokkannya dan menentukan apakah bunyi tersebuat adalah 

fonetik atau fonemik. 
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3.4 Metode Penyajian Hasil Penganalisisan Data 

Metode yang digunakan dalam penyajian hasil penganalisisan data 

untuk penelitian ini adalah metode informal dan metode formal. Metode 

informal yaitu perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk 

penggunaan terminologi yang bersifat teknis. Sedangkan metode formal 

yaitu perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. 

Tanda-tanda yang dimaksud antara lain misalnya: tanda kurung siku-siku 

([...]) yang menunjukkan bahwa satuan di dalamnya adalah satuan fonetis, 

atau satuan yang tidak berstatus fonemis, tanda dua garis miring (/.../) 

menunjukkan bahwa satuan di dalamnya adalah fonemis, tanda petik satu 

(‘...’) menjelaskan makna kata, dan lain-lain. Adapun lambang yang 

digunakan yaitu: ŋ, , ә, ε, ń, dan seterusnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi Bunyi Bahasa dan Penentuannya Sebagai Fonem dalam 

       Bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene (BSDNN) 

 Bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene umumnya memiliki sejumlah bunyi 

bahasa yang dapat diidentifikasi keberadaannya. Berdasarkan data yang telah 

terkumpul, diidentifikasi bahwa secara garis besar bunyi dalam bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-ngene ini terdiri atas bunyi vokal dan konsonan. 

  Ada beberapa bunyi konsonan dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene 

yang terpengaruh oleh unsur serapan dari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bunyi 

konsonan ynag mengandung unsur serapan dari bahasa Indonesia tersebut akan 

dijabarkan secara terpisah.  

4.1.1 Bunyi Vokal 

Bunyi  vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak 

mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh tiga faktor yaitu 

tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk 

bibir pada saat pengucapan bunyi vokal tersebut. Bahasa Sasak Dialek 

Ngeno-ngene ini memiliki 10 bunyi vokal, yaitu /a/, /i/, /I/, /u/, /U/, 

/e/, /ε/, /ә/, /o/, dan /כ/, dapat dideskripsikan sebagai berikut : 
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1. Bunyi /a/ adalah vokal depan, bawah, dan tidak bulat. Bunyi ini 

tedapat pada kata : 

/amaq/  [ama?]  ‘ayah’ 

/akah/   [akah]  ‘akar’ 

2. Bunyi /i/ adalah vokal depan, atas, takbundar. Bunyi ini terdapat pada 

kata : 

/impung/  [impuŋ] ‘paha’ 

/ima/  [imә]  ‘tangan’ 

/ijok/  [ijok]  ‘serabut nao’  

3. Bunyi /I/ disebut bunyi vokal depan, atas bawah, takbundar. Bunyi ini 

terdapat pada kata :  

/empik/  [әmpI?] ‘kerak nasi’ 

/lais/  [laIs]  ‘laris’ 

/bais/  [baIs]  ‘bau’ 

4. Bunyi /u/ disebut vokal, belakang, atas, bundar. Bunyi ini terdapat 

pada kata : 

/kuning/  [kuniŋ]  ‘kuning’ 

/bulu/  [bulu]  ‘rambut’ 

5. Bunyi /U/ disebut vokal, belakang, atas bawah, bundar. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/Umbak/  [Umba?] ‘gendong’ 

/irung/  [irUŋ]  ‘hidung’ 

/budun/  [budUn] ‘bisul’ 
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6. Bunyi /e/ disebut vokal, depan, tengah atas, takbundar. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/mate/  [mate]  ‘mati’ 

7. Bunyi /ε/ disebut vokal, depan, tengah bawah, takbundar. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/elak/  [εla?]  ‘lidah’ 

/kereng/  [kerεŋ]  ‘sarung’ 

/nae/  [naε]  ‘kaki’ 

8. Bunyi /ә/ termasuk vokal, pusat, tengah, takbundar. Bunyi ini terdapat 

pada kata :  

/kereng/  [kәrәŋ]  ‘sering’ 

/sesel/  [sәsәl]  ‘sesal’ 

9. Bunyi /o/ disebut vokal, belakang, tengah atas, bundar. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/ore/  [orә]  ‘berantakan’ 

/belo/  [belo]  ‘panjang’ 

10. Bunyi /כ/ disebut vokal belakang, tengah bawah, bundar. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/onek/  [сnε?]  ‘tadi’ 

/ngeno/  [ŋәnכ]  ‘begitu’ 

/lekong/  [lәkכŋ]  ‘kemiri’ 

Berdasarkan maju mundurnya lidah, kesepuluh bunyi vokal 

tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu vokal depan, vokal pusat, dan 
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vokal belakang. Vokal depan sebanyak lima buah (i, I, e, ε, dan a), vokal 

pusat hanya satu (ә), dan vokal belakang sebanyak empat buah (u, U, o. 

dan כ). Berdasarkan naik turunnya lidah, kesepuluh bunyi vokal tersebut 

dibagi menjadi enam macam, yaitu vokal atas (i dan u), vokal atas bawah 

(I dan U), vokal tengah atas (e, dan o), vokal tengah (ә), vokal tengah 

bawah (ε dan כ), sedangkan vokal bawah (a). berdasarkan membundar 

tidaknya bibir, kesepuluh bunyi vokal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 

vokal bundar (u, U, o, כ) dan  tak bundar (i, I, e, ε, a, ә). Jadi diagram yang 

bisa dibentuk untuk lebih mengetahui tentang bunyi vokal adalah sebagai 

berikut.  

Diagram Bunyi Vokal 

I 

II 

III 

Depan Pusat Belakang 

Tbr Br Tbr Br Tbr Br 

A [i]     [u] 

A-B [I]     [U] 

T-A [e]     [o] 

T   [ә]    

T-B [ε]     [כ] 

B-A       

B [a]      
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Keterangan  

 I : berdasarkan  maju mundurnya lidah 

 II : berdasarkan membundar tidaknya bibir 

 III : berdasarkan naik turunnya lidah 

 A  : atas 

 A-B : atas bawah 

 T-A : tengah atas 

 T : tengah 

 T-B  : tengah bawah 

 B-A : bawah atas 

 B : bawah 

 Tbr : tak bundar 

 Br : bundar 

4.1.2 Bunyi Konsonan 

Bunyi konsonan adalah bunyi yang mengalami rintangan 

dan diproduksi dengan cara yang berbeda sehingga tiga faktor 

terlibat dalam pelafalannya, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan 

atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap tersebut 
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bersentuhan atau berdekatan (Alwi, dkk., 2003 : 49-50). Bahasa 

Sasak Dialek Ngeno-ngene ini memiliki 19 bunyi konsonan, yaitu 

/b/, /c/, /d/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /t/, /w/, /y/, /ŋ/, 

/ń/, dan /?/, dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Bunyi /b/ disebut konsonal bilabial, oral, bersuara. Bunyi ini terdapat 

pada kata :  

/bari/   [bari]  ‘basi’ 

/benes/  [bәnәs]  ‘rimbun’ 

2. Bunyi /c/ disebut konsonan, fronto palatal, letus, oral, takbersuara. 

Bunyi ini terdapat pada kata :  

/cobaq/   [coba?] ‘coba’ 

/celane/  [cәlanә] ‘celana’ 

3. Bunyi /d/ disebut konsonan, apiko alveolar, letus, oral, bersuara. Bunyi  

ini terdapat pada kata :  

/dait/  [daIt]  ‘jumpa’ 

/dakaq/  [daka?] ‘meskipun’ 

/tindoq/  [tindo?] ‘tidur’ 

4. Bunyi /g/ disebut konsonan, dorso velar, lotus, oral, bersuara. Bunyi 

ini terdapat pada kata :  

/gero/  [gәro]  ‘kering’ 

/gedanng/  [gәdaŋ] ‘pepaya’ 

/regaq/  [rәga?]  ‘tawar’ 



34 
 

5. Bunyi /h/ disebut konsona glotal, frikatif, oral, takbersuara. Bunyi ini 

terdapat pada kata :  

/tambah/  [tambah] ‘cangkul’ 

/hak/  [hak]  ‘hak’ 

6. Bunyi /j/ disebut konsonan, fronto palatal, letus, oral, bersuara. Bunyi 

ini terdapat pada kata :  

/jaje/  [jajә]  ‘jajan’ 

/jeneng/  [jәnәŋ]  ‘rupa’ 

7. Bunyi /k/ disebut konsonan, dorso velar, letus, oral, takbersuara. Bunyi 

ini terdapat pada kata :  

/kodeq/  [kode?] ‘kecil’ 

/kentok/  [kәntכk] ‘telinga’ 

8. Bunyi /l/ disebut konsonan, apiiko alveolar, lateral, oral, bersuara. 

Bunyi ini terdapat pada kata : 

/teloq/  [tәlכ?]  ‘telur’ 

/alur/  [alUr]  ‘biar’  

9. Bunyi /m/ disebut konsonan, bilabial, nasal, bersuara. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/amaq/  [ama?]  ‘ayah’ 

/madeq/  [madε?] ‘menginap’ 

10. Bunyi /n/ disebut konsonan, apiko alveolar, nasal, bersuara. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/inaq/  [ina?]  ‘ibu’ 
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/nasiq/  [nasi?]  ‘nasi’  

11. Bunyi /p/ disebut konsonan, bilabial, letus, oral, tak bersuara. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/lampaq/  [lampa?] ‘jalan’ 

/pare/  [parε]  ‘padi’  

12. Bunyi /r/ disebut konsonan, apikonalveolar, getar, oral, bersuara. 

Bunyi ini terdapat pada kata : 

/teriq/  [tәrI?]  ‘jatuh’ 

/rambok/  [rambok] ‘uban’ 

13. Bunyi /s/ disebut konsonan, apiko alveolar, desis, oral, takbersuara. 

Bunyi ini terdapat pada kata : 

/salaq/  [sala?]  ‘salah’ 

/sai/  [sai]  ‘siapa’  

14. Bunyi /t/ disebut konsonan, apiko alveolar, letus, oral, takbersuara. 

Bunyi ini terdapat pada kata : 

/pete/  [petә]  ‘cari’ 

/tabeq/  [tabe?]  ‘permisi’ 

15. Bunyi /w/ disebut konsonan tetapi pengucapan bunyi tersebut belum 

sempurna seperti pengucapan bunyi [i] dan [u], Bunyi ini terdapat pada 

kata : 

/wai/  [wai]  ‘cucu’ 

/wangi/  [waŋi]  ‘harum’  
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16. Bunyi /y/ disebut konsonan tetapi pengucapan bunyi tersebut belum 

sempurna seperti pengucapan bunyi [i] dan [u]. Bunyi ini terdapat pada 

kata : 

/yaq/  [ya?]  ‘akan’  

17. Bunyi /ŋ/ disebut konsonan, dorso velar, nasal, bersuara. Bunyi ini 

terdapat pada kata :  

/nengke/  [nәŋkә] ‘nanti’ 

/lepang/  [lepaŋ]  ‘katak’ 

/ngeno/  [ŋәno]  ‘begini’ 

18. Bunyi /ń/ disebut konsonan, palatal, nasal, bersuara. Bunyi ini terdapat 

pada kata : 

/nyiur/  [nyiUr] ‘kelapa tua’ 

/kenyamen/ [kәńamәn] ‘kelapa muda’  

19. Bunyi /?/ disebut konsonan, glotal stop, oral, takbersuara. Bunyi ini 

terdapat pada kata : 

/toaq/  [toa?]   ‘tua’ 

/qari/  [qori]  ‘pembaca Al-Qur’an’ 

Bunyi-bunyi konsonan di atas dapat dibagi berdasarkan (1) 

artikulator dan titik artikulasi, (2) bergetar tidaknya dinding selaput suara, 

(3) jenis rintangan, dan (4) jalan yang dilalui oleh udara. Kesembilan belas 

bunyi konsonan tersebut dapat dibagi lagi dengan menggunakan emapat 

dasar pembagian yaitu terliahat pada diagram di bawah ini. 
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 BI LD AD AA AP FP DV GL  

Letus/stop 
Bs [b]  [d]  [j] [g]  

oral 

TBs [p]  [t]  [c] [k] [?] 

Desis 
Bs        

TBs   [s]    [h] 

Getar 
Bs   [r]     

TBs        

Lateral 
Bs   [l]    [y] 

TBs        

Nasal 
Bs [m]  [n]  [ń] [ŋ]  

IV 
TBs       [w] 

 Keterangan  

 I : berdasarkan  artikulator dan titik artikulasi 

 II : berdasarkan bergetar tidaknnya dinding selaput suara 

 III : berdasarkan jenis rintangan 

 IV : berdasarkan jalan yang dilalui 

 Bl  : bilabial 

 LD : labio dental 

 AD : apiko dental 

 AA : apiko alveolar 
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 AP  : apiko palatal 

 DV : dorso velar 

 GL : glotal 

 Bs : bersuara 

 TBs : tak bersuara 

4. 1. 3 Bunyi Konsonan yang Terpengaruh dengan Serapan Bahasa  

 Indonesia 

  Dalam bahasa Sasak ada beberapa bunyi konsonan yang 

 mengalami unsur serapan bahasa Indonesia seperti yang terantum pada 

 data di bawah ini. 

 /maqmum/ [mamum] ’makmum’ 

 /islam/   [islam]  ‘islam’ 

 /qari/  [ari]  ’qari’ 

 /subruk/ [subruk] ’subruk’ 

 islam   [islam]  ‘islam’ 

 durhake  [durhakә] ‘durhaka’ 

 duste  [dustә]  ‘dusta’ 

  ngabdi  [ŋabdi]  ‘mengabdi’ 

 kiblat   [kiblat]  ‘kiblat’ 

 ihlas   [ihlas]   ‘ihlas’ 
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 fakta   [faktә]   ‘fakta’ 

 coklat   [coklat]  ‘coklat’ 

 khotbah [khotbah] ‘khotbah’ 

4.2 Penentuan Bunyi Bahasa sebagai Fonem dalam Bahasa Sasak Dialek 

Ngeno-ngene 

Bunyi-bunyi di atas selanjutnya akan ditentukan identitasnya. Cara 

untuk menentukannya yaitu dengan mencari pasangan minimal dari 

masing-masing bunyi tersebut. Apabila telah ditemukan pasangan 

minimalnya dan dapat membedakan arti, itu berarti merupakan sebuah 

fonem. Sedangkan bunyi-bunyi yang tidak memiliki pasangan minimal 

atau berada dalam distribusi komplementer, itu merupakan alofon dari 

fonem tersebut.  

4.2.1 Pasangan Minimal Antarvokal 

 Pasangan minimal adalah sepasang kata dasar yang berbeda 

artinya, jumlah dan urutan bunyi pembentuknya sama, dan di dalamnya 

ditemukan satu bunyi yang berbeda.  

 Pasangan-pasangan antarvokal yang akan dibuktikan status 

fonemisnya adalah sebagai berikut :  

1. /a/ dan /ә/ pada kata: 

/anteh/   [antεh]  ‘tunggu’ 
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/enteh/  [әntεh]  ‘ayo/mari’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [a] dan [ә] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

2. /i/ dan /a/ pada kata: 

/isah/  [isah]  ‘betah’ 

/asah/   [asah]   ‘rata’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [i] dan [a] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

3.  /u/ dan /o/ pada kata: 

/kadu/   [kadu]  ‘menggunakan’ 

/kado/   [kado]   ‘hadiah’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [u] dan [o] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

4. /a/ dan /כ/ pada kata: 

/asah/   [asah]   ‘rata’ 

/osah/   [כsah]  ‘rakus’ 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa [a] dan [כ] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

5. /ә/ dan /ε/ pada kata: 

/kereng/  [kәrәŋ]  ‘sering’ 

/kereng/  [kerεŋ]  ‘sarung’ 

/teken/   [tәkәn]  ‘tiang’ 

/teken/   [tεkεn]  ‘gelang’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [ә] dan [ε] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

6.  /a/ dan /e/ pada kata: 

/buaq/   [bua?]   ‘buah pinang’ 

/bueq/   [bue?]   ‘habis’ 

/araq/  [ara?]  ‘ada’ 

/eraq/  [era?]  ‘kelak’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [a] dan [e] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 
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7. /o/ dan /כ/ pada kata: 

/olok/   [כlכ?]   ‘mengejek’ 

/olok/   [olכ?]   ‘taruh’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [o] dan [כ] merupakan 

sebuah fonem dan secara fonetis mirip, karena bunyi-bunyi tersebut 

berkontras dalam lingkungan yang sama dan dapat membedakan arti. 

8. /u/ dan /ә/ pada kata: 

 /urep/  [urәp]  ‘awan’ 

 /ures/  [urәs]  ‘bangun’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [u] dan [ә] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

9. /i/ dan /I/ pada kata : 

/inaq/  [ina?]  ‘ibu’ 

/teriq/   [terI?]  ‘jatuh’ 

Vokal [i] selalu ditemukan pada suku terbuka, sedangkan 

vokal [I] selalu ditemukan pada suku tertutup. Keduanya tidak 

pernah saling menukar tempat dan itu berarti berdistribusi 

komplementer. Yang diangkat menjadi fonem adalah /i/ karena 

lebih umum dan lebih banyak. Sedangkan [I] menjadi alofonnya.   
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10.  /u/ dan /U/ pada kata : 

/bukaq/ [buka?] ‘buka’ 

/kayuq/ [kayU?] ‘kayu’ 

Bunyi vokal [u] dan [U] mirip secara fonetis. Vokal [u] 

selalu berada pada suku terbuka, sedangkan vokal [U] selalu 

berada pada suku tertutup. Oleh karena itu, keeduanya berdistribusi 

komplementer dan yang diangkat menjadi fonem adalah /u/ karena 

terbanyak sedangkan alofonnya adalah [U].  

Dari data pasangan minimal antarvokal di atas, diketahui 

bahwa jumlah fonem vokal dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-

ngene (BSDNN) berjumlah 8 fonem vokal, yaitu /a/, /i/, /u/, /e/, /ә/, 

/ε/, /o/, dan /כ/. Sedangkan bunyi [U] dan [I] dalam bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-ngene bukanlah fonem, melainkan hanya merupakan 

alofon dari fonem /u/ dan /i/ karena tidak ditemukan pasangan 

minimal dari kedua bunyi tersebut dan masing-masing berdistribusi 

komplementer. 

 4.2.2 Pasangan Minimal Antarkonsonan 

Pasangan minimal adalah sepasang kata dasar yang berbeda 

artinya, jumlah dan urutan bunyi pembentuknya sama, dan di dalamnya 

ditemukan satu bunyi yang berbeda.  

 Pasangan-pasangan antarkonsonan yang akan dibuktikan status 

fonemisnya adalah sebagai berikut :  
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1. /b/ dan /p/ pada kata: 

/nambah/  [nambah] ‘mencangkul’ 

/nampah/  [nampah] ‘menyembelih’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [b] dan [p] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

2. /p/ dan /r/ pada kata : 

   /lapis/  [lapIs]  ‘alas’ 

   /laris/  [larIs]  ‘laku’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [p] dan [p] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

3. /c/ dan /ń/ pada kata:  

/celang/  [cәlaŋ]  ‘curang’ 

/nyelang/ [ńәlaŋ]  ‘membuat minyak’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [c] dan [ń] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 
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4. /c/ dan/l/ pada kata: 

/cobaq/  [coba?] ‘coba’ 

/lobaq/  [loba?]  ‘lobak’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [c] dan [l] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

5. /d/ dan /t/ pada kata: 

/badeq/  [bade?] ‘duga’ 

/bateq/  [bate?]  ‘parang’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [d] dan [t] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan mirip secara fonetis. Oleh karena itu, kedua bunyi 

konsonan ini terbukti sebagai dua fonem yang berbeda dengan lambang 

masing-masing [d] dan [t].  

6. /c/ dan/j/ pada kata: 

/bace/  [bacә]  ‘baca’ 

/baje/  [bajә]  ‘baja’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [c] dan [j] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 
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yang sama dan mirip secara fonetis. Oleh karena itu, kedua bunyi 

konsonan ini terbukti sebagai dua fonem yang berbeda dengan lambang 

masing-masing [c] dan [j].  

7. /b/ dan/j/ pada kata: 

/baje/  [bajә]  ‘baja’ 

/jaje/  [jajә]  ‘jajan’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [b] dan [j] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

8. /j/ dan/g/ pada kata: 

/jero/    [jәrכ]  ‘panggilan untuk orang hindu’ 

/gero/   [gәrכ]  ‘kering’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [j] dan [g] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

9. /k/ dan/g/ pada kata: 

 /ragi/   [ragi]  ‘sambal’ 

 /raki/  [raki]  ‘daki’ 

/kalah/  [kalah]  ‘kalah’ 
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/galah/  [galah]  ‘tobak’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [k] dan [g] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan mirip secara fonetis. Oleh karena itu, kedua bunyi 

konsonan ini terbukti sebagai dua fonem yang berbeda karena 

membedakan arti dengan lambang masing-masing [k] dan [g]. 

10. /t/ dan/g/ pada kata: 

/tulung/ [tuluŋ]  ‘tolong’ 

/gulung/ [guluŋ]  ‘gulung’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [t] dan [g] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

11.  /l/ dan/r/ pada kata: 

/baluq/  [balu?]  ‘delapan’ 

/baruq/  [baru?]  ‘baru’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [l] dan [r] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan merupakan fonem sendiri-sendiri karena berfungsi 

membedakan arti. 
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12. /t/ dan/l/ pada kata: 

/matiq/  [mati?]  ‘nurut’ 

/maliq/  [mali?]  ‘lagi’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [t] dan [l] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan merupakan fonem sendiri-sendiri karena berfungsi 

membedakan arti. 

13. /r/ dan/t/ pada kata: 

/roek/  [roεk]  ‘robek’ 

/toek/  [toεk]  ‘belah’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [r] dan [t] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan merupakan fonem sendiri-sendiri karena berfungsi 

membedakan arti. 

14. /m/ dan/b/ pada kata: 

/mate/  [matә]  ‘mata’ 

/bate/  [batә]  ‘bata’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [m] dan [b] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 
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yang sama dan merupakan fonem sendiri-sendiri karena berfungsi 

membedakan arti. 

15. /m/ dan/n/ pada kata: 

 /manaq/ [mana?] ‘panah’ 

 /nanaq/  [nana?] ‘nanah’ 

/amaq/  [ama?]  ‘ayah’ 

/anaq/  [ana?]  ‘anak’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [m] dan [n] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan berfungsi membedakan arti. Oleh karena itu, keduanya 

merupakan fonem sendiri-sendiri dengan lambang masing-masing [m] dan 

[n]. 

16. /n/ dan/ŋ/ pada kata: 

/benes/  [bәnәs]  ‘rimbun’ 

/benges/ [bәŋәs]  ‘menyeramkan’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [n] dan [ŋ] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan secara fonetis mirip. Oleh karena itu, keduanya merupakan 

fonem sendiri-sendiri yang dapat membedakan arti. 
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17. /g/ dan/t/ pada kata: 

/galak/  [galak]  ‘galak’ 

/talak/  [talak]  ‘talak’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [g] dan [t] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

18. /n/ dan/r/ pada kata: 

/naraq/  [nara?]  ‘tidak ada’ 

/raraq/  [rara?]  ‘gugur’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [n] dan [r] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 

19. /w/ dan/b/ pada kata: 

/waru/  [waru]  ‘ pohon waru’ 

/baru/  [baru]  ‘baru’ 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa [w] dan [b] merupakan 

sebuah fonem, karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan 

yang sama dan dapat membedakan arti. 
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Dari data pasangan minimal antarkonsonan di atas, diketahui 

bahwa jumlah fonem konsonan dalam BSDNN berjumlah 19 buah, yaitu 

/b/, /c/, /d/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /q/, /r/, /s/, /t/, /w/, /y/, /ŋ/, /ń/, 

dan /?/. Bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene (BSDNN) tidak mengenal 

variasi fonem (alofon) konsonan, karena itu semua fonem konsonan di atas 

adalah fonem yang berdiri sendiri.  

4.3 Distribusi Fonem Bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene dalam Kata 

 Distribusi adalah letak atau beradanya suatu fonem di dalam satuan ujaran 

yang kita sebut dengan kata atau morfem. Distribusi ditentukan dalam konteks 

kata dasar. Dalam data yang ditemukan peneliti ada fonem yang berdistribusi 

lengkap dan ada pula yang berdistribusi tak lengkap. Suatu fonem dikatakan 

berdistribusi lengkap apabila menempati tiga posisi, yaitu pada awal, tengah, dan 

akhir kata dasar. Sedangkan fonem yang dikatakan berdistribusi tak lengkap 

apabila salah satu dari posisi tersebut tidak terisi atau dengan kata lain tidak 

menempati salah satu dari posisi tersebut. 

4.3.1 Distribusi Fonem Vokal 

Fonem /a/, /i/, /u/, /e/, /ә/, /o/, /ε/, dan /כ/ adalah fonem yang 

berdistribusi lengkap, sedangkan fonem /I/ dan /U/ tidak 

berdistribusi lengkap. Seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini 

: 
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Fonem 
Posisi 

Keterangan 
Awal Tengah Akhir 

/a/ abot ‘malas’ amaq ‘ayah’ sia ‘garam’ Lengkap 

/i/ inaq ‘ibu’ iniq ‘bisa’ raki ‘daki’ Lengkap  

/u/ ures ‘bangun’ umur ‘usia’ tau ‘oarang Lengkap  

/e/ endah ‘juga’ adeng’ pelan’ mate ‘mati’ Lengkap  

/ә/ әmbe ‘mana’ 
nәngke 

‘sekarang’ 
matә ‘mata’ Lengkap  

/o/ oat ‘obat’ tokol ‘duduk’ salo ‘sisa’ Lengkap  

/ε/ εrak ‘kelak’ kεrεŋ ‘sarung’ naε ‘kaki’ Lengkap  

/כ/   begitu’ Lengkap‘ כŋ ‘ekor’ ngenכs ‘bekas’ elכnכ 

/I/ Impung ‘paha’ laIs ‘laris’   
Tidak 

lengkap 

/U/ Uruŋ ‘tidak jadi’ IrUŋ ‘hidung’  
Tidak 

lengkap 
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Dari tabel di atas sudah dijelaskan bahwa fonem /a/, /i/, /u/, 

/e/, /ә/, /o/, /ε/, dan /כ/ adalah fonem yang berdistribusi lengkap. 

Sedangkan fonem /I/ dan /U/  tidak berdistribusi lengkap.  

4.3.2 Distribusi Fonem Konsonan 

Fonem /b/, /d/, /g/, /h, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, r/, /s/, /t/, /ŋ/,   

adalah fonem yang berdistribusi lengkap, sedangkan fonem /c/, /j/, 

/w/, /y/, /ń/, dan /?/ tidak berdistribusi lengkap. Seperti yang 

terdapat pada tabel di bawah ini : 

Fonem 
Posisi 

Keterangan 
Awal Tengah Akhir 

/b/ bowos ‘mabuk’ babak ‘memar’ 
adab ‘sopan 

santun’ 
Lengkap 

/c/ celaŋ ‘curang’ pocol ‘rugi’  
Tidak 

lengkap 

/d/ dait ‘jumpa’ sidә ‘anda’ Abad  Lengkap  

/g/ gәro ‘kering’ jәgol ‘gila’ jәgeg ‘cantik’ Lengkap  

/h/ hak  ihlas  eleh ‘hanyut’ Lengkap  

/j/ jәbak ‘pintu’ jajә ‘jajan’  
Tidak 

lengkap 
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/k/ kacә ‘kaca’ lәkak ‘bohong’ kәraek ‘garuk’ Lengkap  

/l /  lumur ‘gelas’ kәlikit ‘lalat’ 
sumpәl 

‘menutup’ 
Lengkap  

/m/ minaq ‘buat’ tamә ‘masuk’  tirәm ‘tidur’ Lengkap  

/n/ naε ‘kaki’ nanε ‘sekarang’ ntan ‘cara’ Lengkap  

/p/ paε? ‘asin’ papah ‘lurus’ atәp ‘genteng’ Lengkap  

/r/ rambok ‘uban’ ariq ‘adik’ ipar ‘ipar’  Lengkap  

/s/ saiq ‘bibik’ basaq ‘basah’ teres ‘semut’ Lengkap  

/t/ tirem ‘tiduk’ tutuq ‘selesai’ irup ‘hidup’ Lengkap 

/w/ wiq ‘kemarin’ lawang ‘pintu’  
Tidak 

lengkap 

/y/ 
yaq ‘akan’ 

yakin ‘yakin’  

wayәn 

‘waktunya’ 
 

Tidak 

lengkap 

/ŋ/ ŋolok ‘ngejek’ iŋәt ‘ingat’ jaguŋ ‘jagung’ Lengkap  

/ń/ ńiŋgaq ‘pinjam’ mәńan ‘menyan’  
Tidak 

lengkap 

/?/   uleq ‘pulang’ Tidak 
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lengkap 

 

Dari tabel di atas sudah dijelaskan bahwa fonem b/, /d/, /g/, 

/h, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, r/, /s/, /t/, /ŋ/, adalah fonem yang 

berdistribusi lengkap. Sedangkan fonem /c/, /j/, /w/, /y/, /ń/, dan /?/ 

tidak berdistribusi lengkap. 

4.4 Struktur Fonemis Bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene 

Setelah dilakukan pengidentifikasian fonem dan alofon dalam 

bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene serta distribusi fonem-fonem tersebut 

dalam kata, selanjutnya akan ditentukan sistem fonemis Bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-ngene. Dalam penelitian ini, sistem fonemis bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-ngene (BSDNN) dinyatakan dalam bentuk struktur fonemis. 

Struktur fonemis bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene (BSDNN) ini 

mencakup struktur kata dan pola persukuan.  

4.4.1 Struktur Kata 

Struktur kata adalah pembentukan kata yang berawal dari suku 

kata. Sedangkan suku kata di sini adalah suku kata yang pemeriannya 

secara fonemis. Struktur kata dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene 

(BSDNN) pada umumnya sebagian besar terdiri atas dua suku kata atau 

lebih. Namun ada pula yang terdiri atas satu suku kata, antara lain sebagai 

berikut : 
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1. Kata yang terdiri atas satu suku kata, antara lain seperti pada 

kata : 

/leq/   [lә?]    ‘di’ 

/siq/   [si?]    ‘yang’ 

/mbe/   [mbe]    ‘mana’ 

/bao/   [baכ]    ‘teduh’ 

/bih/   [bih]    ‘habis’ 

/bes/    [bәs]    ‘bau’ 

/ndih/   [ndIh]    ‘ya’ 

/ndeq/   [nde?]    ‘tidak’ 

2. Kata yang terdiri atas dua suku kata antara lain seperti pada 

kata : 

/loas/  [loas]   ‘busuk’ 

/bais/  [bais]   ‘bau’ 

/badak/  [badak]  ‘beri tahu’ 

/ruen/  [ruәn]   ‘rupa’ 

/impet/  [impәt]   ‘tutup’ 

/endeng/  [endәŋ]  ‘minta’ 

/tindes/  [tIndәs]  ‘tindih’ 

/tindoq/  [tindo?]  ‘tidur’ 

/tures/  [turәs]   ‘bangun’ 

/nitip/  [nitIp]   ‘titip’ 

/nipaq/  [nipa?]   ‘mulai’ 
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3. Kata yang terdiri atas tiga suku kata atau lebih antara lain 

sebagai berikut : 

/kenyamen/  [kәńamәn]  ‘kelapa muda’ 

/belangar/  [bәlaŋar]  ‘melayat’ 

/berembe/  [bәrәmbe]   ‘bagaimana’ 

/kepundung/ [kәpunduŋ]  ‘nama buah’ 

/kelendeq/  [kәlendε?]  ‘semangka’ 

/kenterek/  [kәnterεk/  ‘serangga’ 

/kendekeran/ [kәndekәran]  ‘kelereng’ 

/tengkulak/ [tәŋkulak]  ‘kerang kelapa’ 

4.4.2 Pola Persukuan 

 Setiap kata yang kita ucapkan pada umumnya dibangun oleh 

bunyi-bunyi bahasa, baik berupa bunyi vokal maupun bunyi konsonan. 

Bunyi vokal lebih nyaring daripada bunyi konsonan dan semikonsonan. 

Oleh karena itu, bunyi vokal merupakan puncak suku sedangkan bunyi 

konsonan dan semikonsonan merupakan lembah suku.  

 Jadi jumlah suku dan penentuan suku pada sebuah kata dapat 

ditentukan, maka untuk mengetahui pola persukuannya sangatlah mudah. 

Pola persukuan diambil dengan merumuskan setiap suku yang ada dalam 

kata. Bunyi vokal (disingkat V) dan bunyi konsonan (disingkat K) serta 

bunyi semikonsonan (disingkat ½ K) akan menjadi rumusan pola setiap 
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suku. Bunyi semikonsonan di dalam pola persukuan diberikan rumus ½ K 

agar tidak menimbulkan kebingungan di dalam perumusan.   

Di dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene ditemukan beberapa 

jenis pola persukuan antara lain sebagai berikut : 

1. Suku kata yang berpola V, seperti pada kata : 

a [a] + bot [bot]  ‘malas’ 

a [a] + wak [wak] ‘badan’ 

i [I] + naq [na?]  ‘ibu’ 

u [u] + leq [le?]  ‘pulang’ 

a [a] + maq [ma?]  ‘ayah’ 

2. Suku kata yang berpola VK, seperti pada kata : 

am [am] + pes [pәs] ‘pukul’ 

im [Im] +  pet [pәt] ‘tutup’ 

um [um] + baq [ba?] ‘gendong’ 

3. Suku kata yang berpola KV, seperti pada kata : 

bu [bu] + lu [lu] ‘rambut’ 

te [tә] + loq [lo?]  ‘telur’ 

te [tә] + lis [lis]  ‘dingin’ 

4. Suku kata yang berpola KVV, seperti pada kata : 

due  [duә] ‘dua’ 

doe  [doe] ‘punya’ 

bao  [bao] ‘teduh’ 
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5. Suku kata yang berpola KKV, seperti pada kata : 

mbe [mbe]  ‘mana’ 

kli [kli] + kit [kIt]   ‘lalat’ 

6. Suku kata yang berpola VKV, seperti pada kata : 

ime [imә] ‘tangan’ 

ise  [isә] ‘isya’ 

7. Suku kata yang berpola KVK, seperti pada kata : 

sam [sam] + bel [bәl] ‘sambal’ 

ran [ran] + te [te]   ‘rantai’  

8. Suku kata yang berpola KKVK, seperti pada kata : 

ndeq [nde?]  ‘tidak’  

4.5 Diftong 

Diftong adalah dua buah vokal yang berurutan dan terdapat dalam 

satu silabel sedangkan yang dimaksud dengan deret fonem adalah dua 

buah fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda meskipun 

letaknya berdampingan. Diftong yang terdapat dalam bahasa Sasak 

sebagai berikut : 

1. Diftong /au/ pada kata : /bau/  [bau] ‘bisa’ 

2. Diftong /ai/ pada kata : /bai/ [bai] ‘cucu’ 

3. Diftong /ao/ pada kata : /bao/ [bao] ‘adem/teduh’ 

4. Diftong /uә/ pada kata : /due/ [duә] ‘dua’ 
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Dalam penelitian bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene ini ditemukan 

adanya deret vokal. Deret vokal yang tercatat adalah sebagai berikut : 

1. ai pada kata  bait  [bait]  ‘ambil’ 

2. au  pada kata  daun  [daun]  ‘daun’  

3. ae  pada kata  gaet  [gaet]   ‘memetik’ 

4. ao pada kata  baok  [baok]   ‘jenggot’ 

5. ia  pada kata  tian  [tian]   ‘perut’ 

6. iu  pada kata  biur  [biur]  ‘ribut’ 

7. iә  pada kata  sebie  [sәbiә]   ‘cabai’ 

8. io  pada kata  sioq  [sio?]   ‘usir’ 

9. ua  pada kata  luah  [luah]   ‘luar’ 

10.  ui  pada kata  suit  [suit]   ‘cungkil’ 

11.  ue  pada kata lueq  [lue?]   ‘banyak’ 

12.  ea  pada kata  beaq  [bea?]   ‘merah’ 

13.  oa  pada kata  loas  [loas]   ‘busuk’ 

14.  oe  pada kata  doe  [doe]   ‘punya’ 

Catatan : deret vokal ii dan oo hanya ada pada beberapa nama 

orang saja seperti iin dan oo (iin untuk wanita dan Oo untuk pria). 

4.6 Gugus Konsonan (Klaster) 

 Gugus konsonan adalah kumpulan dua konsonan atau lebih yang 

berada pada satu suku kata dan letaknya tanpa diselengi oleh bunyi 
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vokal. Berikut peneliti telah menemukan gugus konsonan yang 

terdapat pada bahasa Sasak Dialek Ngeneo-ngene : 

1. Gugus konsonan /bl/ pada kata : 

/blabur/ [blabur]  ‘banjir’ 

/blatuk/ [blatuk]  ‘kaktus’ 

/blincek/  [blIncәk] ‘cicak’ 

2. Gugus konsonan /br/ pada kata : 

/subruk/ [subruk] ‘alat yang digunakan    

     untuk memasak’ 

/brembe/ [brәmbe] ‘bagaimana’ 

3. Gugus konsonan /kl/ pada kata : 

/tingkles/ [tiŋkles] ‘angkat’ 

4. Gugus konsonan /kr/ pada kata : 

/cakrah/ [cakrah] ‘mencakar’ 

5. Gugus konsonan /mb/ pada kata : 

/mbok/  [mbכk]  ‘nafas’ 

/mbe/  [mbe]   ‘mana’ 

/mbot/  [mbכt]  ‘cabut’ 

6. Gugus konsonan /mp/ pada kata : 

/mpaq/  [mpa?]  ‘ikan’ 

/mpiq/  [mpi?]  ‘kerak nasi’ 

/mpoh/  [mpכh]  ‘panggil’ 
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7. Gugus konsonan /nd/ pada kata : 

/ndot/  [ndכt]   ‘tinggal’ 

/ndeq/   [nde?]   ‘tidak’ 

8. Gugus konsonan /pl/ pada kata : 

/ceplus/  [cәplus]  ‘menjatuhkan sesuatu  

      secara tidak sengaja’ 

/camplung/  [camplUŋ]  ‘nama pohon’ 

9. Gugus konsonan /pr/ pada kata : 

/semprot/ [sәmprכt] ‘semprot’ 

10. Gugus konsonan /tl/ pada kata : 

/tlinjaq/ [tlinja?] ‘jinjit’ 

/nyontlak/ [nyontlak] ‘lompat’ 

11. Gugus konsonan /ŋg/ pada kata : 

/nggeh/ [ŋgeh]  ‘ya’ 

12. Gugus konsonan /ŋk/ pada kata : 

/ngkah/ [ŋkah]  ‘berhenti’ 

/ngkaeng/ [ŋkaeŋ] ‘menangis’ 

Dalam penelitian bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene ini ditemukan 

adanya deret konsonan. Deret konsonan yang tercatat dalam bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-ngene ini adalah sebagai berikut : 

1. bd  pada kata  ngabdi  [ŋabdi]  ‘mengabdi’ 

2. bl  pada kata  kiblat   [kiblat]  ‘kiblat’ 

3. hl  pada kata  ihlas   [ihlas]   ‘ihlas’ 
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4. kl  pada kata  coklat   [coklat]  ‘coklat’ 

5. kt  pada kata  fakta   [faktә]   ‘fakta’ 

6. ks  pada kata  paksaq  [paksa?]  ‘paksa’ 

7. mb pada kata  ambon   [ambon] ‘ubi’ 

8. qm  pada kata  maqmum  [ma?mum]  ‘maqmum’ 

9. mp pada kata   ampas   [ampas] ‘sisa’ 

10. nd  pada kata  anduk  [anduk] ‘handuk’ 

11. nj pada kata  genjah  [genjah] ‘injak’ 

12. ns pada kata  ansul   [ansul]  ‘susuk’ 

13. nt pada kata  antuq   [antu?]  ‘tarik’ 

14. rg pada kata  harge   [hargә]  ‘harga’ 

15. rh  pada kata  durhake  [durhakә] ‘durhaka’ 

16. sl pada kata  islam   [islam]  ‘islam’ 

17. st pada kata  duste  [dustә]  ‘dusta’ 

18. tb pada kata  khotbah [khotbah] ‘khotbah’ 

19. pt pada kata  pitrah   [pitrah] ‘lahir kembali’ 

20. ŋg pada kata  anggah  [aŋgah] ‘bon’ 

21. ŋk  pada kata  bongkor [boŋkכr] ‘punggung’ 

22. cr pada kata  crebik   [crәbIk] ‘bibir yang 

sedikit ke atas’ 

23.  dr pada kata  dres  [drәs]  ‘deras’ 

24.  dw pada kata  dwi   [dwi]  ‘duri’ 

25.  kp pada kata kpot  [kpot]  ‘pahit’ 
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26.  np pada kata  npis  [npis]  ‘menghidar’ 

27. sp pada kata  spaq  [spa?]  ‘sakit hati’ 

28. ŋr pada kata  ngrik  [ŋrIk]  ‘meriang’ 

Cacatan : untuk memudahkan lafal seringkali deret konsonan 

hilang karena diselipkan vokal tengah sedang [ә], seperti pada kata kiblat 

menjadi kibәlat, dan kata coklat menjadi kata cokәlat.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian pada pembahasan bab IV di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Fonem dalam BSDNN berjumlah 27 buah, yang terdiri atas 8 buah fonem 

vokal dan 19 buah fonem konsonan. Fonem vokal itu antara lain : /a/, /i/, 

/u/, /e/, /ә/, /ε/, /o/, dan /כ/. Sedangkan fonem konsonan itu antara lain : /b/, 

/c/, /d/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /q/, /r/, /s/, /t/, /w/, /y/, /ŋ/, /ń/, dan 

/?/ yang dilambangkan secara fonemis.  

2. Fonem-fonem dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene ini baik vokal 

maupun konsonan dapat berdistribusi pada awal, tengah, dan akhir kata. 

Namun, ada pula fonem-fonem yang berdistribusi sebagian. Fonem vokal 

/U/ dan /I/ hanya berdistribusi pada awal dan tengah saja, tidak pernah 

muncul pada akhir kata. Sedangkan pada fonem vokal /a/, /i/, /e/, /o/, /u/, 

dan /ε/ itu berdistribusi lengkap. Fonem konsonan /c/, /j/, /w/, /y/, /ń/, dan 

/?/ tidak berdistribusi lengkap. Fonem konsonan /c/, /j/, /w/, /y/, dan /ń/ 

berdistribusi pada awal, dan tengah. Sedangkan fonem konsonan /?/ 

berdistribusi pada akhir kata saja.  

3. Deret fonem dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene terdiri atas deret 

fonem vokal dan deret fonem konsonan. Deret fonem vokal tersebut 
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antara lain : /ai/, /au/, /ae/, /ao/, /ia/, /iu/, /iә/, /io/, /ua/, /ui/, /ue/, 

/ea/, /oa/, dan /oe/. Sedangkan deret konsonannya antara lain : /bd/, 

/bl/, /hl/, /kl/, /kt/, /ks/, /qm/, /mb/, /mp/, /nd/, /nj/, /ns/, /nt, /rg/, 

/rh/, /sl/, /st/, /tb/, /pt/, /ngg/, /ngk/,/cr/, /dr/, /dw/, /kp/, /np/, /nt/, 

/sp/ dan /ŋr/.  

4. Struktur kata dalam BSDNN pada umumnya terdiri atas dua suku 

kata atau lebih. Namun ada pula yang terdiri atas tiga suku kata. 

Sedangkan pola persukuan dalam BSDNN terdiri atas suku kata 

yang berpola V, VK, KV, KVV, KKV, VKV, KVK, dan KKVK.  

5. Diftong yang terdapat dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene 

antara lain : /au/, /ai/, /ao/, dan /uә/. Sedangkan kluster atau gugus 

konsonan yang terdapat dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-ngene 

antara lain : /bl/, /br/, /kl/, /kr/, /mb/, /mp/, /nd/, /pl/, /pr/, /tl/, /ngg/, 

dan /ngk/.   

5.2 Saran 

Penelitian yang lebih khusus pada bidang fonemis sangatlah 

diperlukan agar dapat menyempurnakan kekurangan dari penelitian yang 

dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk penelitian 

selanjutnya bisa meneliti bidang linguistik khususnya dalam bidang 

fonemis bahasa Sasak. Karena bahasa Sasak merupakan hal yang sangat 

menarik untuk diteliti, dengan keberagaman bahasa ataupun keberagaman 

dialek-dialek yang dimiliki masing-masing daerah.   
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 Peneliti juga berharap untuk dunia pendidikan khususnya yang 

berada di daerah-daerah terpencil agar lebih mengkhususkan pembelajaran 

yang menyangkut sistem fonemis bahasa Sasak. Karena pembelajaran 

dasar ini sangat diperlukan untuk mendukung kemampuan siawa dalam 

membedakan fonem-fonem yang terdapat dalam bahasa Sasak, dan juga 

dapat mendukung siswa dalam mengidentifikasi keberadaan bunyi-bunyi 

bahasa.       
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DATA INFORMAN 

1. Nama   : Salmin  

Umur   : 49 tahun 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Alamat   : Dusun Montong Are Sama Miring 

Pendidikan terakhir : SMA 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Sasak dan Bahasa Indonesia 

 

2. Nama   : Suhani 

Umur   : 33 tahun 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Alamat   : Dusun Montong Are Saru  

Pendidikan terakhir : SMA 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Sasak dan Bahasa Indonesia 

 

3. Nama   : Amaq Uki 

Umur   : 50 tahun 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Alamat   : Dusun Montong Are Dese 

Pendidikan terakhir : SMA 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Sasak dan Bahasa Indonesia 

 

4. Nama   : Amaq Camot 

Umur   : 58 tahun 

Pekerjaan   : Petani 

Alamat   : Dusun Montong Are Gelogot 

Pendidikan terakhir : SLTP 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Sasak dan Bahasa Indonesia 

 

 



SILABUS 
 
 
Standar Kompetensi : Membaca 
                3. Memahami ragam fonem dengan berbagai cara membaca 
 

 
Kompetensi  

Dasar 
Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
3.1 Menentukan 
sebuah fonem 
dalam kata melaui 
kegiatan 
membaca 

 

Cara menentukan 
fonem secara cepat 
dan implementasi-
nya 

o Membaca teks 
untuk menentukan 
fonem sebuah kata 

o Bertanya jawab 
mengenai isi 
bacaan  

o Menandai kata-kata 
yang temasuk 
fonem 

 Mampu 
menentukan 
fonem secara 
cepat dalam 
sebuah kata 

 Mampu 
mengidentifi-
kasi bunyi 
bahasa yang 
termasuk 
sebagai 
fonem 

 

Observasi  Lembar 
observasi 

 Siswa dapat 
menentukan 
fonem secara 
cepat dalam 
sebuah kata 

 Siswa dapat 
mengidentifikasi 
bunyi bahasa 
yang termasuk 
sebagai fonem  

 
 

2 X 40’ Kamus istilah  
Kamus Besar 
Bahasa 
Indonesia 
Buku Teks 
Bacaan 

3.2  Membacakan 
berbagai teks 
perangkat 
upacara dengan 
intonasi yang 
tepat 

 

Pembacaan teks 
perangkat upacara 

o Mengidentifikasi 
berbagai teks 
perangkat upacara 

o Membaca dan 
mencermati teks 
perangkat upacara 

o Menandai teks 
dengan tanda-
tanda intonasi  

o Berlatih 
membacakan teks 
perangkat upacara 

o Membacakan teks 
perangkat upacara 
bendera dengan 

 Mampu 
mengidentifik
asi berbagai 
teks 
perangkat 
upacara  

 
 
 
 Mampu 

membacakan 
berbagai teks 
untuk 
upacara 
bendera 

Tes tulis 
 
 
 
 
Tes unjuk 
kerja 
 
 

Tes uraian 
 
 
 
 
Uji petik kerja 
produk 

 Identifikasilah 
berbagai teks 
perangkat 
upacara yang 
terdapat di 
sekolahmu!  

 
 
 Bacakanlah 

minimal dua teks  
perangkat 
upacara dengan 
intonasi yang 
tepat! 

6 X 40’ Perangkat  
upacara ben-
dera 
Buku teks 



 
Kompetensi  

Dasar 
Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
intonasi yang tepat dengan 

intonasi yang 
tepat 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nomor : 

Sekolah   : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Muatan Lokal Bahasa Sasak 

Kelas/Semester  : VII/I 

Standar Kompetensi  : Membaca 

   3. Memahami ragam fonem dengan berbagai cara membaca 

Kompetensi Dasar  : 3.1 Menentukan sebuah fonem dalam kata melaui kegiatan membaca 

Indikator   : 1. Mampu menentukan fonem secara cepat dalam sebuah kata  

     2. Mampu mengidentifikasi bunyi bahasa yang termasuk sebagai fonem 

Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit 

 

A. Tujuan Pembelajarannya 

Agar siswa mampu menentukan fonem secara cepat dan mampu mengidentifikasi 

bunyi bahasa sebagai fonem. 

 

B. Materi Pembelajaran 

Cara menentukan fonem secara cepat dan implementasinya  

1. Menentukan fonem secara cepat dalam sebuah kata 

2. Mengidentifikasi bunyi bahasa yang termasuk sebagai fonem 

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Diskusi kelompok 

 

D. Langkah-langkah dalam pembelajaran 

1. Kegiatan awal  

a. Guru memberikan contoh sebuah teks yang diberikan kepada siswa 

b. Guru menjelaskan tentang fonem 

 



2. Kegiatan inti 

a. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok 

b. Masing-masing kelompok menentukan sebuah fonem yang ditemukannya 

c. Siswa melakukan diskusi kelompok dan guru melakukan pengamatan  

psikomotor masing-masing anak 

d. Masing-masing kelompok bertangggung jawab atas kelompoknya 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok yang sudah 

dilaksanakan 

b. Guru memberikan tugas ( LKS terlampir) 

  

E. Alat atau Media/Sumber Belajar 

Buku teks, LSD, laptop 

 

F. Penilaian  

1. Hasil diskusi 

2. Pengamatan aktifitas dikelas 

3. Tes hasil belajar berbentuk LKS terlampir 

4. Soal instrumen 

 

Penskoran nilai 

no Aspek yang dinilai  skor bobot 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Ketepatan dalam menentukan fonem 

Sangat tepat = 3 

Kurang tepat = 2 

Salah = 1 

Kemampuan mengidentifikasi bunyi 

bahasa sebagai fonem 

Mampu = 3 

Tidak mampu = 1 

 

0-3 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 



Penilaian sikap 

no Nama siswa 1 2 3 4 5 jumlah nilai 

         

Keterangan : 

1. Disiplin  

2. Tanggung jawab/mandiri 

3. Sopan santun 

4. Tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum 

5. Jujur 

Skor : 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, 1 = sangat kurang 

 (skor maksimum = 25, skor minimum = 5) 

Nilai = (skor perolehan : 5) x 10 atau 100 

Hasilnya :  keterangan 

  Sangat baik (A) 

  Baik (B) 

  Cukup (C) 

  Kurang (D) 

  Sangat kurang (E) 

Lembar penilaian kinerja/praktik 

no Nama siswa A B C jumlah nilai 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

             



Keterangan : Angka dalam setiap kolom disesuaikan dengan aspek yang diukur pada pedoman 

penskoran 

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut: 

 Perolehan Skor     

Nilai akhir = ------------------------ X Skor Ideal (100) =   .  .  . 

 Skor Maksimum    

 

 

 

Mengetahui           

Kepala sekolah       Guru Bahasa Indonesia  

 

 

 

 


