
vi 

 

PENGGUNAAN BAHASA SASAK DI KALANGAN TERUNE-DEDARE 

SEBAGAI IDENTITAS DAERAH DI MATARAM DAN  

PENGARUHNYA TERHADAP PEMERTAHANAN  

BAHASA SASAK 

 

 

TESIS 

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memenuhi Gelar Magister 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Dwi Hartina Iriani 

NIM. I2H 014 008 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018



vii 

 

PENGGUNAAN BAHASA SASAK DI KALANGAN TERUNE-DEDARE 

SEBAGAI IDENTITAS DAERAH DI MATARAM DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP PEMERTAHANAN BAHASA SASAK 

 

 

 

Tesis 

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memenuhi Gelar Magister 

 

 

 

 

 

Program Studi 

Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Dwi Hartina Iriani 

NIM. I2H 014 008 
 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 



viii 

 

  



ix 

 

  



x 

 

  



xi 

 

PERNYATAAN 

 

Nama  : Dwi Hartina Iriani 

NIM  : I2H 014 008 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis yang berjudul Penggunaan 

Bahasa Sasak di Kalangan Terune-Dedare sebagai Identitas Daerah di Mataram 

dan Pengaruhnya terhadap Pemertahanan Bahasa Sasak adalah betul-betul karya 

saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda 

citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.  

 

 

Mataram, 12 September 2018 

Penulis 

 

 

Dwi Hartina Iriani 

  



xii 

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya tulis ini adalah  sebuah persembahan untuk ibunda tercinta dan suamiku 

yang senantiasa memotivasi dan mencurahkan doa dan kasih sayangnya. 

  



xiii 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam juga senantiasa 

tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah terlahir ke dunia 

sebagai pembawa risalah bagi seluruh alam. Tesis yang berjudul “Penggunaan 

Bahasa Sasak di Kalangan Terune-Dedare Sebagai Identitas Daerah di 

Mataram dan Pengaruhnya terhadap Pemertahanan Bahasa Sasak” 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa 

Indonesia. 

Tidak dapat dipungkiri tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan 

bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

karena itu, saya mengucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa 

hormat kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas 

Mataram. 

2. Bapak Prof. I Komang Damar Jaya, M.Sc.,Agr.,Ph.D., selaku Direktur 

Program Pascasarjana Universitas Mataram. 

3. Bapak Dr. Wildan, M.Pd selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan 

4. Bapak Dr. H. Rusdiawan, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Magister 

Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram. 



xiv 

 

5. Bapak Dr. Nuriadi, SS., M.Hum., selaku sekretaris Program Studi 

Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram, dan 

sekaligus sebagai dosen pembimbing kedua yang dengan sabar 

memberikan bimbingan dan motivasi hingga rampungnya tesis ini. 

6. Bapak Drs. H.Syahdan, M.Ed., Ph.D., selaku dosen pembimbing pertama 

yang dengan sabar memberikan bimbingan dan motivasi hingga 

rampungnya tesis ini. 

7. Para dosen Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 

Universitas Mataramyang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

8. Staf administrasi Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 

Universitas Mataram yang telah banyak membantu dengan baik dan 

ramah. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang 

telah membantu kelancaran proses terselesainya tesis ini. 

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran 

yang bersifat membangun serta mengarah pada perbaikan sangat diharapkan, 

semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi 

pembaca. 

 

 

Mataram, 12 September 2018 



xv 

 

PENGGUNAAN BAHASA SASAK DI KALANGAN TERUNE-DEDARE 

SEBAGAI IDENTITAS DAERAH DI MATARAM DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP PEMERTAHANAN BAHASA SASAK 

Dwi Hartina Iriani 
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 

Universitas Mataram 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-

Dedare di kota Mataram. Metode penelitian ini bersifat kualitatif kuantitatif dengan 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di ranah keluarga 

dan ranah ketetanggaan termasuk ke dalam kategori „masih sering digunakan‟ yaitu skala 

4 dari 5. Kemudian pada ranah pergaulan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare 

masuk dalam kategori “kadang-kadang‟ atau penggunaannya masih seimbang dengan 

bahasa Indonesia dengan perolehan rerata skala 3 dari 5. Faktor yang mempengaruhi 

penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di kota Mataram adalah faktor kebiasaan 

dan faktor lingkungan. Sikap yang ditunjukkan Terune-Dedare dalam penggunaan bahasa 

Sasak adalah sikap yang setia karena masih terus digunakan meskipun berada dalam 

situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk tidak menggunakannya. Dilihat dari uraian 

di atas dapat disimpulkan dari hasil penelitian penggunaan bahasa Sasak di Kota Mataram 

khususnya oleh Terune-Dedare di ranah kekeluargaan, ketetanggaan, dan pergaulan, 

bahwa bahasa Sasak masih menjadi pilihan utama bagi Terune-Dedare dalam 

berkomunikasi di Kota Mataram diantara sesamanya dan merupakan sebuah upaya 

pemertahanan bahasa. 

 

 
Kata kunci : Bahasa Sasak, Identitas, Terune-Dedare, Pemertahanan Bahasa Sasak  
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ABSTRACT 

 

 This study aims at seeing the use Sasak language by Terune-Dedare in the city 

of Mataram. This research methods are quantitative qualitative by collecting data using 

observation, interviews and questionnaires. The results show that the use Sasak language 

by Terune-Dedare  in the domains of family and neighborhood is included in the category 

of 'still used frequently', namely a scale of 4 out of 5. Then in the domains of association, 

the use of Terune-Dedare's Sasak language falls into the category of "sometimes 'or its 

use is still balanced with the Indonesian language with an average gain of 3 out of 5. The 

factors that influence the use of Sasak language by Terune-Dedare in the city of Mataram 

are habits and environmental factors. The attitude shown by Terune-Dedare in the use of 

the Sasak language is a faithful attitude because it is still being used even in situations 

and conditions that allow it not to use it. Judging from the description above, it can be 

concluded from the results of the study of the use of the Sasak language in the city of 

Mataram, especially by Terune-Dedare in the domains of kinship, neighboring, and 

association, that the Sasak language is still the main choice for communicating in the city 

of Mataram by Terune-Dedare among others and is a a language maintenance effort. 

 
 

Keywords :Sasak Language, Identity, Terune-Dedare, Sasak Language Maintenance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah bahasa mencerminkan kebudayaan masyarakat penuturnya. 

Bahasa selain menjadi pemersatu bangsa, juga merupakan identitas suatu 

masyarakat atau kelompok masayarakat tertentu yang menyepakatinya 

bersama. Bahasa dan kebudayaan menjadi dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. 

Dikatakan demikian karena budaya tidak dapat hidup tanpa bahasa. Bahasa  

yang merupakan produk budaya, memiliki peran sangat penting dalam 

menunjukkan jati diri suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi tidak semua 

bahasa yang menunjukkan identitas kelompok menjadi kebanggaan kelompok 

tersebut, perubahan telah terjadi dari waktu ke waktu. Dampaknya adalah 

terjadi pergeseran ataupun upaya pemertahananakan bahasa tersebut. Salah 

satu bahasa yang disebut sebagai identitas suatu kelompok masyarakat adalah 

bahasa daerah. 

Bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak terkira 

harganya. Sudah sepantasnya kita melestarikan dan mengenal bahasa daerah 

masing-masing sebagai wujud kecintaan terhadap negara Indonesia. Namun 

apa yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, kaula muda dari berbagai 

etnis suku bangsa dirasa kurang melestarikan kekayaan budaya tersebut. 

Peneliti akan memberi gambaran keadaan yang terjadi pada Terune-Dedare 

Sasak di wilayah Mataram, yang bahasa sehari-harinya seringkali 
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terkontaminasi bahasa daerah lainnya sehingga terjadilah upaya pemertahanan 

bahasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh peneliti dari 

berbagai daerah sampel di Mataram.Salah satu contohnya ada dalam dialog 

berikut ini ; 

A: “Miq, mangkin tiang mau ke kampus, milu nggih sekalian Mamiq 

ke kantor” 

B : “Nggih, aruan adekte ndek terlambat” 

 

Dalam dialog antara anak dan ayah diatas tergambar bahwa telah 

terjadi campur kode antara bahasa Sasak dengan bahasa Indonesia, maka 

dalam hal ini diperlukan upaya pemertahanan bahasa Sasak. Terdapat 

halpositif dalam percakapan diatas yaitu masih adanya keinginan sang anak 

menggunakan bahasa Sasak dalam percakapan dengan ayahnya. Hal tersebut 

menurut peneliti adalah upaya pemertahanan bahasa sebagai rasa hormat 

terhadap ayah atau orang yang lebih tua dan telah lama menggunakan dan 

membiasakan diri menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa sehari-hari. 

Mataram adalah wilayah ibukota Nusa Tenggara Barat yang 

masyarakatnya adalah pendatang. Masyarakat ini secara tidak langsung 

membawa bahasa mereka masing-masing. Misalnya masyarakat pendatang 

dari Jawa memakai bahasa Jawa sebagai alat komunikasi di rumah, begitu 

juga masyarakat Bima, Sumbawa, Bugis, Batak, dan lain-lain. Meskipun pada 

lingkungan keluarga mereka menerapkan bahasa daerah mereka namun ketika 

berhadapan dengan etnis lain paling tidak akan terjadi penyesuaian  bahasa. 

Pemakaian bahasa Jawa sebagai alat komunikasi keluarga juga mempengaruhi 

pelafalan bahasa mereka, ketika menggunakan bahasa Indonesia sebagai 
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bahasa nasional akan terdengar dialek kejawa-jawaan yang memberi kesan 

“medok”. Ketika dihadapkan dengan hal demikian, sebagai lawan tutur 

masyarakat pendatang, masyarakat asli setempat bisa saja terpengaruh oleh 

“medok” milik mereka. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah 

dengan cara melestarikan dan menumbuhkan akar-akar kepercayaan diri 

kepada para penerus budaya daerah setempat yang tidak lain adalah para 

pemuda asli daerah. Selain itu, menanamkan rasatoleransi terhadap budaya 

milik orang lain tanpa merasa rendah diri akan kekayaan budaya sendiri.  

Masalah-masalah yang timbul akibat masyarakat heterogen, saat ini 

memberi peringatan keras akan kemungkinan pergeseran bahasa daerah 

setempat akibat pengaruh bahasa-bahasa masyarakat pendatangnya. Saat 

mereka membanggakan daerahnya masing-masing, masyarakat asli yang 

wilayahnya ditempati oleh mereka akan merasa daerahnya terangkat. 

Perasaan-perasaan bangga akan budaya orang ini yang kemudian 

memperngaruhi sikap, pola pikir, dan pola hidup masyarakat asli. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa 

daerah itu sangat penting, karena siapa lagi yang akan meneruskan bahasa 

Sasak di Lombok selain penduduk asli. Seperti kutipan di bawah ini; 

“Bahasa sering dipakai sebagai ciri etnik.Bahasa dikatakan sebagai alat 

identitas etnik, bahasa daerah adalah alat identitas suku.Ada pula 

pandangan akan adanya hubungan yang tetap dan pasti antara ciri-ciri 

fisik suatu etnik dengan suatu bahasa atau variasi tertentu.” (Sumarsono 

dan Partana, 2002 : 67-68) 
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Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya yang bisa saja punah jika 

tidak dilestarikan, maka dari itu peneliti ingin membangkitkan semangat 

Terune-Dedare sebagai penutur asli bahasa daerahnya untuk selalu melakukan 

upaya pemertahanan bahasanya. Lahir dan besar di Gumi Sasak tidak 

menjamin semua masyarakat menggunakan dan melestarikan bahasa Sasak 

dalam kehidupan sehari-hari. Pemaparan ini membuat peneliti merasa perlu 

untuk mengangkat masalah pemertahanan bahasa Sasak ke dalam suatu karya 

ilmiah atau tesis yang nantinya dapat menjadi acuan masyarakat pengguna 

bahasa daerah terutama Terune-Dedare Sasak dalam bersikap menghormati 

budaya dan bahasa yang telah ditinggalkan para leluhur Sasak. Tesis yang 

berjudul “Penggunaan Bahasa Sasak di Kalangan Terune-Dedare Sebagai 

Identitas Daerahdi Mataram dan Pengaruhnya terhadap Pemertahanan Bahasa 

Sasak” dibuat semata-mata karena peneliti prihatin mengenai kurangnya minat 

anak muda Sasak di Mataram menggunakan bahasa daerahnya sendiri yang 

merupakan sebuah identitas sehingga memerlukan sebuah upaya 

pemertahanan bahasa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah secara umum dari 

penelitian ini adalah bagaimanakah penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-

Dedare di Kota Mataram. Secara spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut ; 

1 Bagaimanakah kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-

Dedare dalam domain keluarga di Kota Mataram ? 



5 
 

2 Bagaimanakah kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-

Dedare dalam domain ketetanggan di Kota Mataram ? 

3 Bagaimanakah kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-

Dedare dalam domain pergaulan/ pertemanan di Kota Mataram ? 

4 Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare 

terhadap pemertahanan bahasa Sasak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyelesaian dari rumusan 

masalah yang telah dijabarkan diatas, antara lain : 

1. Untuk mengetahui kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare dalam domain keluarga di Kota Mataram. 

2. Untuk mengetahui kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare dalam domain ketetanggan di Kota Mataram. 

3. Untuk mengetahui kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare dalam domain pergaulan/ pertemanan di Kota Mataram. 

4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-

Dedare terhadap pemertahanan bahasa Sasak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil analisis ini nantinya diharapkan bisa menjadi sumbangan 

pemikiran, ide, dan gagasan bagi perkembangan ilmu pada 
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penelitian yang menjadikan bahasa dan budaya sebagai objek 

penelitian, khususnya di upaya pemertahanan bahasa. 

b. Memberikan gambaran mengenai pemertahanan bahasa sebagai 

salah satu bentuk pendekatan yang dapat digunakan dalam 

penganalisisan sebuah karya ilmiah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai sikap bahasa dan penggunaan bahasa daerah 

setempat. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi tertulis 

maupun sebagai referensi kaitannya dengan penggunaan bahasa 

daerah Sasak. 

 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1 Penggunaan Bahasa  

Sosiolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa dan 

masyarakat pemakainya.  Holmes (1992) mengatakan bahwa 

sosiolinguistik berusaha menjelaskan bagaimana kita menggunakan 

bahasa yang berbeda pada konteks sosial yang berbeda dan 

mengidentifikasi fungsi sosial dari bahasa serta cara yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan sosial. Bahasa itu sendiri merupakan 

sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunaan oleh para 

anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri (Yuwono, 2009:3) 
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1.5.2 Bahasa Sasak 

Bahasa Sasak adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat 

asli suku Sasak yang mendiami pulau Lombok. Orang Sasak dengan 

mudah dikenali sebagai orang Sasak di luar daerahnya, karena 

menggunakan bahasa Sasak. Identifikasi semacam itu yang 

sebenarnya dikendalikan oleh langgam dan struktur bahasa yang kita 

gunakan.Dialek-dialek dalam bahasa Sasak, sebagai berikut ; 

1. Dialek Pejanggik (Dialek Meno-Meni) Lombok Barat, Lombok 

Tengah, Lombok Timur. 

2. Dialek Selaparang (Dialek Ngeno-Ngene) Lombok Timur. 

3. Dialek Pujut (Dialek Meriak-Meriku) Lombok Selatan 

4. Dialek Suralaga (Dialek Nggeto-Nggete) Lombok Timur 

5. Dialek Kuto-Kute (Dialek Petung Bayan) Lombok Utara 

(Willian, 2010) 

1.5.3 Identitas 

Identity atau dalam bahasa Indonesia identitas, disebut juga jati 

diri, mempunyai arti yang menunjuk pada ciri-ciri yang melekat pada 

diri seseorang atau sebuah benda. Identitas atau jati diri sama seperti 

surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan 

riwayat hidup seseorang (A. Ubaidilah, dkk. 2000). Salah satu faktor 

yang mempengaruhi pemakaian bahasa adalah identitas.  Identitas 

terbagi menjadi dua, yaitu identitas personal dan identitas sosial. 

Identitas personal menurut William James, dalam Walgito (2003:97) 
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merupakan skema yang berisi kumpulan keyakinan dan perasaan 

mengenai diri sendiri yang terorganisasi. Konsep ini merupakan 

penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri dan kemudian akan 

mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Pembentukan identitas 

personal dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain.  Identitas sosial 

adalah pribadi yang terlibat dalam interaksi sosial Dalam hal ini, 

seseorang tidak dilihat sebagai satu individu, tetapi merupakan 

bagaian dari suatu kelompok sosial tertentu atau disebut juga 

depersonalisasi.  Identitas seseorang, baik personal maupun sosial, 

akan sangat mempengaruhi penggunaan bahasanya. 

Bahasa dikatakan sebagai salah satu alat identitas etnik. 

Bahasa daerah adalah identitas suku. Bahasa sebagai ciri pembeda 

keanggotaan etnik lazim ditemukan di seluruh dunia. Hubungan antara 

bahasa dan etnik merupakan hubungan sederhana yang bersifat 

kebiasaan yang dipertegas oleh rintangan sosial antar kelompok. 

1.5.4 Terune-Dedare 

Terune dalam bahasa Sasak bermakna jejaka (usia 15-30) 

tahun) yang belum menikah, sedangkan Dedare dalam bahasa Sasak 

bermakna gadis (usia 15-30 tahun) yang belum menikah. Disebut 

Terune dan Dedare apabila telah memasuki usia baligh dan belum 

pernah menikah. Sebutan ini dikhususkan kepada penduduk asli suku 

Sasak Lombok. 
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1.5.5 Pemertahanan Bahasa 

  MenurutChaer (2008:9), kata “pemertahanan” secara 

morfologis adalah pertahanan yang mendapat awalan pe- yang berarti 

kemampuan melakukan upayaupaya. Bentuk pertahanan unsur 

langsungnya tahan mendapat konfiks per-an yakni sesuatu yang tetap 

digunakan. Pertemuan antara bentuk unsur langsung pertahanan 

dengan imbuhannya menjadi kata pepertahanan. Huruf p yang 

terdapat pada unsur langsung pertahanan mengalami proses 

morfofonemik yakni berubah bunyi menjadi m. Dengan demikian 

bentuk pepertahanan menjadi pemertahanan yang dikonsepkan 

sebagai kemampuan untuk melakukan upayaupaya terhadap sesuatu. 

Dalam konteks ini adalah upaya agar bahasa Sasak dapat tetap 

digunakan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 Bab kajian pustaka akan menyajikan kelanjutan daribab pendahuluan yang 

telah memberikan gambaran mengenai isi penelitian. Dalam bab ini akan 

dijelaskan mengenai studi-studi terdahulu yang mengkaji tentang pemertahanan 

bahasa, kemudian dilanjutkan dengan konsep teoritis yang sejalan dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.  

2.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang mengkaji mengenai penggunaan bahasa Sasak sebagai 

identitas Terune-Dedare di Mataram belum pernah diteliti oleh mahasiswa 

pascasarjana Bahasa Indonesia Universitas Mataram. Akan tetapi penelitian-

penelitian yang relevan telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya di 

Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan memiliki 

relevansi beberapa diantaranya antara lain ; 

1. Sudirman Willian (2010) dengan judul Pemertahanan Bahasa dan 

Kestabilan Kedwibahasaan pada Penutur Bahasa Sasak di Lombok. Hasil 

penelitian inimembahas mengenai pola pemakaian dan pilihan bahasa 

dalam berbagai ranah, pola kedwibahasaan masyarakat, serta rampatan 

mengenai kecenderungan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu 

secara keseluruhan.Secara empiris, berdasarkan skor-skor pilihan bahasa 

pada ranah keluarga, ketetanggaan, kekerabatan, ranah-ranah tertentu, data 

persentase yang menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa ibu, serta 
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kestabilan kedwibahasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa bahasa 

Sasak di Lombok masih akan tetap bertahan.  Memang ada kecenderungan 

bahwa makin muda kelompok usia responden tampak makin besar rerata 

pilihan bahasanya.  

Penelitian tersebut mengkaji pemertahanan bahasa dan kestabilan 

kedwibahasaan oleh penutur bahasa Sasak di Lombok, sedangkan tesis ini 

adalah kajian penggunaan bahasa Sasak oleh kaula muda suku Sasak yang 

disebut Terune-Dedare di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.  

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Mugni (2016) dengan judul 

Pemertahanan Bahasa Sasak pada Keluarga Bangsawan Lombok. 

Penelitian ini berfokus pada penggunaan bahasa Sasak oleh keluarga 

Bangsawan Lombok. Data penelitian tersebut didapat dari hasil 

pengamatan kemampuan berbahasa Sasak halus anak-anak bangsawan 

yang berada di bangku pendidikan. Seting penelitiannya terletak di Desa 

Suradadi, Desa Padamara, dan Kelurahan Rakam.  

Salah satu kelebihan penelitian diatas yaitu menunjukkan adanya 

upaya pemertahanan bahasa alu satau tatanan bahasa yang lebih tinggi 

pada bahasa Sasak di lingkungan keluarga bangsawan. Kelebihan lainnya 

adalah lokasi penelitian sama, yaitu pulau Lombok. Seharusnya peneliti 

menambahkan interaksi-interaksi yang menggambarkan eratnya persatuan 

antar pengguna bahasa Sasak alus dan pengguna bahasa Sasak non-alus, 

sehingga pembahasan semakin menarik.Persamaan dengan penelitian ini 

yakni pada wilayah pemertahanan bahasanya, yakni di Pulau Lombok. 
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3. Penelitian yang ketiga dilakukan Muhamad Rubdhi (2017) yang berjudul 

Leksikon Bahasa Sasak dalam Ranah Keluarga di Masyarakat Desa 

Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Hasil 

penelitian tersebut adalah bentuk leksikon yang ditemukan dalam ranah 

keluarga representasi perilaku antarpribadi, sifat, dan aktifitas masyarakat 

Desa Batulayar. Konteks pembiasaan penggunaan leksikon yang baik 

dapat membentuk karakter anak dalam mengenal asal-usulnya dan 

mengenal dirinya sendiri. Nilai-nilai pembiasaan penggunaan leksikon 

bahasa Sasak dalam ranah keluarga seperti: nilai pendidikan yaitu suatu 

keadaan kepribadian yang memiliki kesungguhan untuk mempertahankan 

suatu kebenaran; nilai religi yaitu suatu sikap yang mencerminkan 

ketulusan dalam bekerja; nilai ekonomi yaitu perilaku tekun bekerja; nilai 

sosial yaitu sikap tidak bertentangan dengan norma dan aturan. 

Hal yang baik dalam penelitian diatas yakni bentuk leksikon yang 

ditemukan oleh peneliti menunjukkan adanya upaya pemertahanan bahasa 

oleh pengguna bahasa Sasak untuk terus melestarikan bahasa 

ibunya.Selain itu bagi peneliti, hasil penelitian tersebut memberi inspirasi 

dalam menentukan faktor penunjang dan penghambat pemertahanan 

bahasa. 

4. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Toni Syamsul Hidayat (2010) 

berjudul Bahasa Sasak Halus dan Prilaku Sosial Masyarakat Penuturnya. 

Masalah dalam penelitian diatas adalah fenomena konflik-konflik yang 

terjadi antar masyarakat Sasak karena adanya perbedaan prinsip-prinsip 
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kerukunan yang tercermin dalam penghargaan, penghormatan, dan 

prasangka baik. Akibatnya hubungan sosial antar anggita masyarakat dan 

keluarga menjadi mudah retak dan hancur sehingga konflik-konflik antar 

mereka menjadi mudah tersulut. Penyelesaiannya terdapat pada prinsip-

prinsip kerukunan yang dianut dalam bahasa halus. Hubungan perilaku 

sosial masyarakat dan bahasa halus seperti itulah yang diangkat oleh 

peneliti dalam penelitian tersebut.  

5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hary Murcahyanto (2014) yang 

berjudul Pengaruh Interferensi Tuturan Bahasa Sasak dalam Tuturan  

Bahasa Indonesia pada Masyarakat Desa Kalijaga.Interferensi membawa 

dampak yang kurang baik terhadap  penggunaan  bahasa  kedua  bagi 

masyarakat, sehingga tidak jarang dijumpai adanya kesalahan tutur. 

Penelitian diatasbertujuan untuk mengetahui bentuk, wujud, dan pengaruh 

interferensi tuturan bahasa Sasak dalam tuturan bahasa Indonesia pada 

masyarakat desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.   

Kelebihan penelitian diatas yaitu menunjukkan kesalahan tuturan 

yang berarti penelitian tersebut memperlihatkan sebuah upaya 

pemertahanan bahasa. Peneliti bermaksud untuk menyempurnakan upaya 

pemertahanan bahasa yang dimaksud oleh peneliti sebelumnya yang 

mungkin belum sempurna. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2 Landasan Teori 

Penelitian ini didekati melalui teori-teori yang berkenaan dengan 

pemakaian dan pilihan bahasa, khususnya tentang kedwibahasaan, 

pemertahanan bahasa, ranah, diglosia, dan sikap bahasa. Berikut akan 

dijelaskan mengenai teori-teori diatas, yang berhubungan erat dan menjadi 

pisau bedah penelitian penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare Kota 

Mataram. 

2.2.1 Pemertahanan Bahasa dan Kedwibahasaan 

2.2.1.1 Pemertahanan Bahasa 

Pemertahanan bahasa terjadi jika suatu bahasa dipakai 

berdampingan dengan bahasa yang lain. Bahasa yang dipertahankan 

tidak terpengaruh denganbahasa yang lain. Jadi suatu bahasa 

dikatakan mempunyai daya tahan apabila suatu bahasa dapat 

mempertahankan dirinya walaupun disaingi oleh bahasa lain. (Ronald 

H. Southerland dan Francis Katamba, dalam Mugni 2016). Apabila 

suatu bahasa tidak dapat dipertahankan maka bahasa tersebut 

kedudukannya digeser oleh bahasa lain. Pergeseran ini muncul ketika 

para penutur bahasa bersangkutan memilih bahasa baru untuk 

mengganti bahasa sebelumnya. Hal ini juga bisa terjadi bila penutur 

bahasa menggunakan variasi lain yang ada dalam bahasa 

bersangkutan. Fasold menegaskan bahwa suatu bahasa dikatakan 

bertahan apabila para penuturnya tetap menggunakan bahasa tersebut 
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secara kolektif atau bersama-sama dalam ranah- ranah pemakaian 

tradisional.  (Ralph Fasold, dalam Mugni 2016) 

Pemertahanan bahasa adalah teori yang dalam pelaksanaannya 

selalu melibatkan pemilihan bahasa disebut kedwibahasaan. 

(Wienreich, 1979:5). Kedwibahasaan adalah gejala penguasaan 

bahasa kedua dengan derajat kemampuan yang sama dengan penutur 

aslinya. (Bloomfield, dalam Erni, 2000) 

Kridalaksana (1982:91) menjelaskan bahwa pemertahanan 

bahasa sendiri merupakan usaha komunitas agar bahasanya tetap 

dipakai dan dihargai sebagai identitas mereka, baik dalam pengajaran, 

kesusastraan, maupun media massa. Jika anggota komunitas tutur 

adalah monolingual atau tidak memperoleh bahasa lain secara 

kolektif, maka mereka jelas mempertahankan pola penggunaan bahasa 

mereka. Kesetiaan bahasa atau language loyatity merupakan suatu 

sikap berbahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa 

mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya 

bahasa lain. 

Menurut pendapat Chaer (2008:9), kata “pemertahanan” secara 

morfologis adalah pertahanan yang mendapat awalan pe- yang berarti 

kemampuan melakukan upayaupaya. Bentuk pertahanan unsur 

langsungnya tahan mendapat konfiks per-an yakni sesuatu yang tetap 

digunakan. Pertemuan antara bentuk unsur langsung pertahanan 

dengan imbuhannya menjadi kata pepertahanan. Huruf p yang 
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terdapat pada unsur langsung pertahanan mengalami proses 

morfofonemik yakni berubah bunyi menjadi m. Dengan demikian 

bentuk pepertahanan menjadi pemertahanan yang dikonsepkan 

sebagai kemampuan untuk melakukan upayaupaya terhadap sesuatu. 

Dalam konteks ini adalah upaya agar bahasa Sasak dapat tetap 

digunakan. 

Pemertahanan (pemeliharaan) bahasa adalah usaha agar suatu 

bahasa dihargai, terutama sebagai identitas kelompok dalam 

masyarakat bersangkutan melalui pengajaran, kesusastraan, media 

massa, dan lain-lain. (Harimurti Kridalaksana, 1993 :159) Teori 

pemertahanan bahasa adalah teori yang dalam pelaksanaannya selalu 

melibatkan pemilihan bahasa disebut kedwibahasaan. (Wienreich, 

1979:5) 

Kridalaksana (1982:91) menjelaskan bahwa pemertahanan 

bahasa sendiri merupakan usaha komunitas agar bahasanya tetap 

dipakai dan dihargai sebagai identitas mereka, baik dalam pengajaran, 

kesusastraan, maupun media massa. Jika anggota komunitas tutur 

adalah monolingual atau tidak memperoleh bahasa lain secara 

kolektif, maka mereka jelas mempertahankan pola penggunaan bahasa 

mereka. Kesetiaan bahasa atau language loyatity merupakan suatu 

sikap berbahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa 

mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya 

bahasa lain. 
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Sedangkan Holmes (1992:70) mengemukakan tiga faktor yang 

dapat mempengaruhi pemertahanan suatu bahasa. Pertama faktor pola 

penggunaan bahasa (the pattern of language use) atau faktor ranah. 

Dalam faktor ini bentuk pola interaksi masyarakat dibedakan menjadi 

dua yaitu intra kelompok (intragroup community) dan diluar 

kelompok (intergroup community) yang berhubungan dengan ranah 

kebahasaan seperti pemilihan bahasa dalam masyarakat bilingual atau 

multilingual yang dikaitkan dengan konteks-konteks sosial 

penggunaan ragam bahasa yang lebih cocok. Suatu bahasa minoritas 

dapat bertahan dengan menggunakan bahasa tersebut dalam berbagai 

ranah.  

Faktor kedua adalah demografi (demographic factor), yaitu 

suatu kelompok masyarakat yang memiliki jumlah penutur yang 

cukup banyak dan mampu menutup dirinya dari kontak dengan 

kelompok mayoritas sehingga bahasa minoritas mempunyai peluang 

untuk bertahan. Faktor ketiga adalah sikap terhadap bahasa minoritas 

(attitudes to the minority language). Dalam hal ini pemertahanan 

bahasa dapat terjadi pada penutur suatu bahasa yang menghargai dan 

menghormati bahasanya sebagai identitas kelompok minoritas dan 

identitas budayanya. Penutur suatu bahasa yang mempunyai sikap 

positif terhadap bahasa minoritas dapat berdampak pada 

pemertahanan bahasa minoritas. Di samping itu, loyalitas penutur 
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merupakan faktor lain dari strategi pemertahanan bahasa dengan 

mewariskan suatu bahasa dari generasi ke generasi. 

Berdasarkan teori diatas, terdapat pula teori-teori dan pendapat 

mengenai permasalahan pemertahanan bahasa, diantaranya ; 

1. Menurut Koentjaraningrat (1990) buruknya kemampuan berbahasa 

Indonesia sebagian besar orang Indonesia, termasuk kaum 

intelektualnya, adalah karena adanya sifat-sifat negatif yang 

melekat pada mental sebagian besar orang Indonesia. Sifat-sifat 

negatif itu adalah suka meremehkan mutu, mental merabas, kurang 

harga diri, menjauhi disiplin enggan bertanggung jawab, dan suka 

latah atau ikut-ikutan. Sifat suka meremehkan mutu tercermin 

dalam perilaku berbahasa yang “pokoknya mengerti”. Sikap 

“pokoknya mengerti” ini menyebabkan bahasa yang digunakan 

menjadi asal saja. Tanpa mempedulikan bahasa yang digunakan 

itu benar atau salah. Tentu saja keinginan untuk menggunakan 

bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan kadah-kaidah 

gramatikal menjadi tidak ada sama sekali. Yang penting adalah 

bahasa yang digunakan itu “bisa dimengerti”. Soal salah dan benar 

itu adalah soal guru bahasa atau penyuluh bahasa. 

2. Sikap mental menerabas, menurut Koentjaraningrat, tercermin 

dalam perilaku berbahasa berupa adanya keinginan untuk 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, tetapi tanpa 

keinginan untuk belajar. Mereka menganggap bahwa bahasa 
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indonesia adalah bahasa kita yang ada secara alami, yang akan 

bisa dikuasai tanpa harus dipelajari. Memang benar secara politis 

kita adalah orang Indonesia, karena lahir dan dibesarkan di 

Indonesia, dan bahasa Indonesia adalah milik kita. Tetapi apakah 

benar itu dapat dikuasai dengan baik tanpa melalui proses belajar. 

Lebih-lebih kalau diingat bagi sebagian besar orang Indonesia, 

bahasa Indonesia adalah bahasa kedua, bukan bahasa pertama. 

Untuk menguasai bahasa pertama saja kita harus belajar dari 

lingkungan kita, apalagi untuk menguasai bahasa kedua yang 

harus dipelajari dari orang lain. 

3. Sikap kurang harga diri, menurut Koentjaraningrat berarti tidak 

mau menghargai milik sendiri, tetapi sangat menghargai milik 

orang lain, orang asing. Sikap ini tercermin dalam perilaku 

berbahasa dimana karena ingin selalu menghargai orang asing, 

maka menjadi selalu menggunakan bahasa asing, keset di muka 

pintu kantor pemerintahan pun bertuliskan kata-kata “welcome” 

bukan “selamat datang”, begitu juga dengan penulisan “in”, 

“exit”, “push” dan “pull”. 

4. Sikap menjauhi disiplin tercermin dalam perilaku berbahasa yang 

tidak mau atau malas mengikuti aturan atau kaidah bahasa. ujaran-

ujran seperti “dia punya mau tidak begitu” atau “dia punya dua 

mobil” dengan kaidah yang ada. Harusnya berbunyi “kemauannya 

tidak demikian”, dan “dia mempunyai dua buah mobil”. 
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5. Sikap tidak mau bertanggung jawab menurut Koentjaraningrat 

tercermin dalam perilaku berbahasa yang tidak mau 

memperhatikan penalaran bahasa yang benar. Kemudian sikap 

latah atau ikut-ikutan tercermin juga dalam berbahasa dengan 

selalu mengikuti saja ucapan orang lain (biasanya ucapan pejabat 

atau pimpinan) yang sebenarnya secara gramatikal tidak benar.  

Kalau kita kembali ke persoalan semula, bagaimana hubungan 

bahasa dan kebudayaan, maka dari uraian diatas yang diberikan oleh 

Koentjaraningrat (1990), ternyata yang mempengaruhi perilaku 

berbahasa adalah budaya. Budaya disini dalam arti luas, termasuk sifat 

dan sikap yang dimiliki oleh penutur. 

Sumarsono dan Paina (2002) mengatakan bahasa-bahasa 

minoritas (bahasa daerah) yang memiliki daya hidup etnolinguistik 

rendah cenderung akan digeser oleh bahasa-bahasa dengan vitalitas 

etnolinguistik yang kuat, karena penutur dengan vitalitas 

etnolinguistik yang rendah akan cenderung meningkatkan pilihan 

bahasanya pada bahasa yang lebih dominan. Dalam konteks 

kebahasaan di Indonesia, kehidupan etnolinguistik bahasa-bahasa 

daerah di Indonesia ditopang oleh dukungan institusional pemerintah 

dan prestise sosialnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kita 

sekarang melihat fenomena pergeseran pilihan bahasa dari bahasa 

daerah ke bahasa Indonesia. 
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Kemudian makna bahasa adalah sistem tanda untuk 

mengungkapkan, membentuk, dan menyimbolkan realitas budaya. 

Sebagai sistem kognisi, bahasa dengan sistem gramatikal, bunyi serta 

tata tulisnya itu, dipahami sebagai sumber daya dan kekayaan mental 

yang setelah dipelajari, ada dalam diri manusia dan masyarakat.Sistem 

bahasa yang abstrak itu merupakan pemilikan bersama dan ada dalam 

kesadaran kolektif masyarakat tutur. Pemilikan itu digunakan secara 

nyata dalam bentuk tuturan dan tulisan dalam wujudnya sangat 

bervarisi, baik variasi bentuk maupun nuansa makna dalam konteks 

penuturan (Saussure, 1996: 16). Bahasa Sasak yang merupakan 

kepemilikan bersama oleh masyarakat tutur suku Sasak adalah sebuah 

identitas yang ditinggalkan secara turun temurun oleh nenek moyang. 

Sudah seharusnya dilestarikan dan digunakan untuk berkomunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari agar keberadaannya tidak punah. Bahasa 

daerah adalah suatu bentuk yang menjadi tubuh budaya dalam suatu 

masyarakat. Dikatakan demikian karena produk budaya hanya akan 

tersalurkan apabila ada bahasa yang memfasilitasinya. Bahasa Sasak 

yang merupakan bahasa asli suku Sasak di Lombok memiliki banyak 

variasi bentuk maupun dialek, hal itu terjadi karena faktor geografis, 

faktor ekonomi dan faktor kebiasaan yang berbeda antar satu daerah 

dengan daerah yang lain meskipun berada dalam satu pulau. 

Bahasa Sasak tentunya akan menjadi identitas suku Sasak 

sampai suku tersebut punah. Jika ditanya siapa yang harus 



22 
 

bertanggung jawab atas pelestarian bahasa Sasak, maka jawabannya 

adalah masyarakat suku Sasak tersebut.Akan tetapi yang paling 

berpengaruh dan berpotensi membawa bahasa daerah agar terus 

menerus digunakan dari jaman ke jaman adalah anak-anak yang 

dilahirkan oleh suku asli Sasak. Terune-Dedare adalah sebutan bagi 

pemuda dan gadis yang terlahir dari ayah dan ibu suku Sasak. Terune-

Dedare adalah penerus yang akan melanjutkan darah budaya Sasak 

sampai ke anak cucu mereka kelak. Peneliti mengambil tema 

pemertahanan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare karena mereka 

dianggap sudah pantas dan paham akan penggunaan bahasa Sasak 

dengan baik dan benar di masyarakat. 

 

2.2.1.2 Kedwibahasaan 

Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut 

juga kedwibahasaan (Chaer, 2004:84). Dari istilah yang dikemukakan 

oleh Chaer di atas, dapat dipahami bahwa bilingualisme atau 

kedwibahasaan berkenaan dengan pemakaian dua bahasa oleh seorang 

penutur dalam aktivitasnya sehari-hari.Ada beberapa ahli yang 

menerangkan tentang pengertian kedwibahasaan atau bilingualisme. 

Salah satunya adalah Weinrich (Aslinda dkk., 2007:23), ia 

menyebutkan kedwibahasaan sebagai „The practice of alternately 

using two language’, yaitu kebiasaan menggunakan dua bahasa atau 

lebih secara bergantian. Dalam penggunaan dua bahasa atau lebih, jika 
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melihat pengertian menurut Weinrich, penutur tidak diharuskan 

menguasai kedua bahasa tersebut dengan kelancaran yang sama. 

Artinya bahasa kedua tidak dikuasai dengan lancar seperti halnya 

penguasaan terhadap bahasa pertama. Namun, penggunaan bahasa 

kedua tersebut kiranya hanya sebatas penggunaan sebagai akibat 

individu mengenal bahasa tersebut. 

Hal di atas tidak sejalan dengan pengertian bilingualisme 

menurut Bloomfield (dalam Aslinda dkk., 2007:23) yang 

mengemukakan bahwa kedwibahasaan adalah native like control of 

two languages. Menurut Bloomfiled mengenal dua bahasa berarti 

mampu menggunakan dua sistem kode secara baik. Pendapat 

Bloomfiled tersebut tidak disetujui atau masih banyak dipertanyakan 

karena syarat dari native like control of two languages berarti setiap 

bahasa dapat digunakakn dalam setiap keadaan dengan kelancaran dan 

ketepatan yang sama seperti bahasa pertama yang digunakan 

penuturnya. Selain kedua pengertian menurut dua ahli di atas, ada juga 

Diebold yang menyebutkan adanya bilingualisme atau kedwibasaan 

pada tingkat awal (incipient bilingualisme). Menurut Diebold (dalam 

Chaer, 2004:86), bilingualisme tingkat awal ini yaitu bilingualisme 

yang dialami oleh orang-orang, terutama oleh anak-anak yang sedang 

mempelajari bahasa kedua pada tahap permulaan. Pada tahap ini 

bilingualisme masih sederhana dan dalam tingkat rendah. Jika melihat 

pernyataan Diebold, benar kiranya apabila kedwibahasaan yang 
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banyak digunakan oleh orang-orang adalah kedwibahasaan atau 

bilingualisme pada tingkat awal. Dalam kegiatan sehari-hari tentunya 

kita pun tanpa disadari hampir selalu melaksanakan bilingualisme pada 

tingkat awal ini. Namun, kebanyakan orang pada masa sekarang 

cenderung tidak menguasai kedua bahasa yang digunakannya dengan 

tepat. 

Selain itu, Chaer (2004:86) mengutip pendapat Lado bahwa 

bilingualisme adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh 

seseorang sama baik atau hampir sama baiknya, yang secara teknis 

mengacu pada pengetahuan dua buah bahasa bagaimana pun 

tingkatnya. Pendapat Lado tersebut rasanya mendukung pernyataan 

Diebold tentang incipient bilingualisme, karena Lado tidak 

menyebutkan sebagaimana Bloomfiled bahwa penguasaan seseorang 

yang menganut bilingualisme terhadap bahasa keduanya harus sama 

dengan bahasa pertama yang digunakan. Terlepas dari ada atau 

tidaknya pengetahuan seseorang mengenai sistem kedua bahasa yang 

digunakan, setidaknya penutur telah mengenal bahasa atau istilah-

istilah bahasa yang digunakannya. Hal itu senada dengan Chaer 

(2004:84) yang mengemukakan, 

“Untuk dapat menguasai dua bahasa tentunya seseorang harus 

menguasai kedua bahasa itu. Pertama, bahasa ibunya sendiri atau 

bahasa pertamanya (disingkat B1), dan yang kedua adalah bahasa 

lain yang menjadi bahasa keduanya (disingkat B2).” 

 

Selanjutnya, Mackey dan Fishman (Chaer, 2004:87), 

menyatakan dengan tegas bahwa bilingualisme adalah praktik 
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penggunaan bahasa secara bergantian, dari bahasa yang satu ke 

bahasa yang lain, oleh seorang penutur. Menurut Mackey dan 

Fishman, dalam membicarakan kedwibahasan tercakup beberapa 

pengertian, seperti masalah tingkat, fungsi, pertukaran/alih kode, 

percampuran/campur kode, interferensi, dan integrasi. Pengertian 

bilingualisme inilah yang dirasa sangat relevan bagi penulis. 

Permasalahan mengenai kedwibahasaan kiranya terasa erat sekali 

dengan perkembangan kebahasaan masyarakat Indonesia. Hal ini 

dikarenakan bangsa Indonesia menggunakan lebih dari satu bahasa, 

yaitu bahasa ibu mereka (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasional. Penggunaan bahasa daerah disebut juga sebagai 

penggunaan bahasa pertama, sementara penggunaan bahasa Indonesia 

disebut juga sebagai penggunaan bahasa kedua. 

Kedwibahasaan adalah gejala penguasaan bahasa kedua dengan 

derajat kemampuan yang sama dengan penutur aslinya. (Bloomfield, 

dalam Erni, 2000) Kedwibahasaan atau bilingualisme sangat erat 

kaitannya dengan suatu upaya pemertahanan bahasa. Penggunaan dua 

bahasa atau lebih dalam komunikasi disebut dengan 

bilingualisme.Secara sosiolinguistik secara umum, kedwibahasaan 

diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam 

pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Adapun beberapa 

jenis pembagian kedwibahasaan berdasarkan tipologi kedwibahasaan, 

yaitu: 
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1. Kedwibahasaan Majemuk (Compound Bilingualism) 

Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan 

berbahasa salah satu bahasa lebih baik dari pada kemampuan 

berbahasa bahasa yang lain. Kedwibahasaan ini didasarkan pada 

kaitan antara B1 dengan B2 yang dikuasai oleh dwibahasawan. 

Kedua bahasa dikuasai oleh dwibahasawan tetapi berdiri sendiri-

sendiri. 

2. Kedwibahasaan Koordinatif  (Sejajar) 

Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua 

bahasa sama-sama baik oleh seorang individu.Kedwibahasaan 

seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan B1 dan B2.Orang 

yangsama mahirnya dalam dua bahasa. 

3. Kedwibahasaan Sub-ordinatif (Kompleks) 

Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu 

pada saat memakai B1 sering memasukkan B2 atau sebaliknya. 

Kedwibahasaan ini dihubungkan dengan situasi yang dihadapi B1 

sekelompok kecil yang dikelilingi dan didominasi oleh masyarakat 

suatu bahasa yang besar sehinga masyarakat kecil ini dimungkinkan 

dapat kehilangan B1-nya. 

Konsep umum bahwa bilingualisme adalah digunakannnya 

dua buah bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan 

orang lain secara bergantian telah menimbulkan sejumlah masalah 

yang biasa dibahas apabila membicarakan bilingualisme. Jika 
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melihat batasan bilingualisme yang dipaparkan oleh Bloomfield 

(Aslinda, 2007:23), seseorang dapat disebut sebagai bilingual 

apabila mampu menggunakan B1 (bahasa pertama atau bahasa ibu) 

dan B2 (bahasa kedua) dengan sama baiknya. Namun, 

permasalahannya bagaimana cara mengukur kemampuan yang sama 

dari seorang penutur terhadap penguasaan kedua bahasa yang 

digunakannya? Selanjutnya, yang menjadi permasalahan adalah 

mungkinkah seseorang dapat menggunakan B2-nya dengan kualitas 

yang sama baik dengan B1-nya. Apabila ditemui penutur yang 

mampu menguasai B2-nya sama baik dengan B1-nya, maka penutur 

tersebut tentunya mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mempelajari dan menggunakan kedua bahasa tersebut. Pendapat 

yang dikemukakan oleh Mackey(Aslinda, 2007:23), yang 

menyebutkan bahwa dalam membicarakan kedwibahasaan tercakup 

beberapa pengertian, seperti masalah tingkat, fungsi, pertukaran 

atau alih kode, percampuan atau campur kode, interferensi, dan 

integrasi. 

Pertama, masalah tingkat kaitannya adalah dengan sejauh 

mana sesorang mampu menjadi seorang dwibahasawan atau sejauh 

mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya. 

Kedua, fungsi kaitannya dengan pengertian untuk apa seseorang 

menggunakan bahasa dan apa peranan bahasa dalam kehidupan 

pelakunya. Hal ini berkaitan dengan kapan seseorang yang bilingual 
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menggunakan kedua bahasanya secara bergantian. Masalah fungsi 

ini menyangkut masalah pokok sosiolinguistik yaitu siapa 

berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan 

tujuan apa (Chaer, 2004:88). Penggunaan bahasa pertama oleh 

seorang penutur, misalnya bahasa pertamanya bahasa Sunda, hanya 

akan digunakan dengan semua anggota masyarakat tutur yang 

menggunakan bahasa Sunda pula. Penggunaan bahasa pertama 

tersebut juga akan terbatas hanya pada situasi-situasi tertentu, 

misalnya ketika dalam percakapan sehari-hari dalam ruang lingkup 

keluarga dan untuk membicarakan hal-hal yang bersifat biasa. 

Namun, dalam situasi-situasi tertentu pula bahasa pertama tidak 

dapat digunakan. Misalnya dalam kegiatan pendidikan di sekolah, 

walaupun guru dan murid menggunakan B1 yang sama (misalnya 

Bahasa Jawa), akan tetapi dalam hal ini hanya bahasa Indonesialah 

yang dapat digunakan, sebab bahasa Indonesia yang menjadi bahasa 

kedua guru dan murid tersebut merupakan bahasa nasional yang 

berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. 

Ketiga, pertukaran atau alih kode adalah sampai seberapa 

luaskah seseorang dapat mempertukarkan bahasa-bahasa itu dan 

bagaimana seseorang dapat berpindah dari satu bahasa ke bahasa 

lain. Keempat, campur kode terjadi bilamana seseorang 

mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam 

suatu situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa. 
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Pertukaran atau alih kode biasanya selalu berkaitan dengan 

percampuran atau campur kode. Campur kode biasanya terjadi 

dalam situasi-situasi yang santai atau nonformal. Dalam situasi 

berbahasa yang formal jarang terjadi campur kode, kalaupun terjadi 

campur kode itu hanya sebagai akibat tidak adanya padanan yang 

tepat dalam bahasa yang sedang digunakan. Kelima, interferensi 

adalah bagaimana seseorang yang menganut bilingualisme menjaga 

bahasa-bahasa itu sehingga terpisah dan seberapa jauh seeorang itu 

mampu mencampuradukkan serta bagaimana pengaruh bahasa yang 

satu dalam penggunaan bahasa lainnya. Interferensi berarti adanya 

saling mempengaruhi antarbahasa.  Interferensi bisa terjadi pada 

pengucapan, tata bahasa, kosakata dan makna bahkan budaya – 

baik dalam ucapan maupun tulisan – terutama kalau seseorang 

sedang mempelajari bahasa kedua (Alwasilah, 1990:131). Ciri yang 

menonjol dalam interferensi adalah peminjaman kosakata dari 

bahasa lain, alasannya adalah perlunya kosakata untuk mengacu 

pada obyek, konsep, atau tempat baru. Maka, meminjam kosakata 

dari bahasa lain akan lebih mudah daripada menciptakan kosakata 

baru. Hanya saja, kosakata-kosakata hasil pinjaman yang biasa 

dipakai dalam bahasa Indonesia telah disesuaikan ejaannya dengan 

ejaan bahasa Indonesia.Keenam, integrasi terjadi apabila unsur 

serapan dari suatu bahasa telah dapat menyesuaikan diri dengan 
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sistem bahasa penyerapnya sehingga pemakaiannya telah menjadi 

umum karena tidak lagi terasa asing.  

 

2.2.2 Diglosia  

Perbedaan fungsi dan pemakaian bahasa dalam suatu situasi 

disebut diglosia. Ferguson (dalam Willian, 2010) menggunakan istilah 

diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat dimana terdapat 

dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-

masing mempunyai peranan tertentu. Ferguson membicarakan diglosia 

itu dengan mengambil contoh empat buah masyarakat tutur dengan 

bahasa mereka. Keempat masyarakat tutur itu adalah masyarakat tutur 

bahasa Arab, Yunani modern, Jerman Swiss, dan Kreol Haiti. Diglosia 

ini dijelaskan oleh Ferguson dengan mengetengahkan sembilan topik 

yaitu fungsi, prestise, warisan sastra, pemerolehan, standarisasi, 

stabilitas, gramatika, leksikon, dan fonologi. (Chaer, 2010) 

Menurut Ferguson dalam masyarakat diglosis terdapat dua 

variasi dari satu bahasa.Variasi pertama disebut dialek tinggi (disingkat 

dialek T atau ragam T), sedangkan yang kedua disebut dialek rendah 

(disingkat R atau ragam R). Bagan berikut ini memperlihatkan 

penggunaan dialek T dan dialek R : 
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Situasi 
Dialek/Ragam 

T R 

1. Kebaktian di gereja V - 

2. Perintah kepala pekerja, pelayan, dan tukang - V 

3. Surat pribadi - V 

4. Pembicaraan di parlemen V - 

5. Perkuliahan di universitas V - 

6. Percakapan dengan keluarga dan teman 

sejawat 
- V 

7. Siaran berita V - 

8. Sandiwara radio - V 

9. Editorial di surat kabar V - 

10. Komentar kartun politik - V 

11. Puisi  V - 

12. Sastra rakyat - V 

 

Penggunaan dialek T atau R yang tidak cocok dengan situasinya 

menyebabkan penutur disoroti, atau bahkan menimbulkan ejekan, 

cemoohan atau tertawaan orang lain. Sastra dan puisi rakyat memang 

menggunakan dialek R, tetapi banyak anggota masyarakat yang 

beranggapan bahwa hanya sastra/ puisi dalam dialek T lah yang 

sebenarnya disebut karya sastra. Dalam pendidikan formal, dialek T 

harus digunakan sebagai bahasa pengantar, namun seringkali sarana 

kebahasaan dialek T tidak mencukupi, oleh karena itu dibantu dengan 

dialek R. Di Indonesia, ragam T digunakan dalam ranah pendidikan 

sedangkan ragam R digunakan dalam situasi nonformal seperti 

pembicaraan dengan teman karib dan sebagainya. (Chaer, 2010) 
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Istilah diglosia mengacu pada situasi kebahasaan di mana tiap-

tiap bahasa atau ragambahasa, baik pada masyarakat ekabahasa 

(monolingual), dwibahasa (bilingual), atau aneka bahasa 

(multilingual), mempunyai peran dan fungsi masing-masing yang 

berbeda-beda sesuai peruntukannya (Ferguson, 1959). Pembagian atau 

pemisahan fungsi itu biasanyadikaitkan dengan apa yang diistilahkan 

dengan ragam bahasa T (Tinggi) dan ragam bahasa R(Rendah).  

Ragam bahasa T dikaitkan dengan bahasa atau ragam bahasa yang 

dihargai dan diakui dalam masyarakat mempunyai nilai tinggi (highly 

valued), sedangkan ragam bahasa Rdihargai mempunyai nilai yang 

lebih rendah (less valued). Ranah-ranah pemakaian bahasa informal 

seperti keluarga, tetangga, dan kekariban dianggap merupakan ranah 

tempat bahasa R digunakan, sedangkan ranah agama, pendidikan, 

pemerintahan, dan lingkungan kerja yang dianggap ranah pemakaian 

bahasa formal yang termasuk wilayah bahasa T (Willian, 2010). 

Dalam masyarakat yang diglosik tiap-tiap bahasa mempunyai 

fungsi sendiri-sendiri yang digunakan oleh anggota masyarkatnya 

untuk menyatakan kehendaknya menurut normasocial dalam 

masyarakat bahasa bersangkutan. Pemakaian tiap-tiap bahasa atau 

ragam bahasa ituditentukan oleh perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang 

ada pada masyarakat itu menyangkut setiapbahasa atau ragam bahasa 

yang digunakan. Adanya perbedaan sikap dan pandangan terhadaptiap-

tiap bahasa itu disebabkan oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat 
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ekabahasa atau aneka bahasa, setiap bahasa atau ragam bahasa 

dianggap mempunyai „keterbatasan‟ (dalam arti mempunyai fungsi) 

sendiri-sendiri. Tidak semua bahasa atau ragam bahasa dapat 

mewakilisetiap situasi pemakaian bahasa. Akan tetapi, pemakaian tiap-

tiap bahasa itu pun acap kalimasih ditentukan lagi oleh „peraturan‟ 

siapa berbicara kepada siapa (role relationship), di mana, untuk tujuan 

apa, tentang apa, dan lain lain. „Peraturan‟ pemakaian bahasa dalam 

komunikasi itu ditentukan oleh faktor-faktor yang sifatnya non-

linguistis (extra linguistic).Dalam sosiolinguistik faktor-faktor itu 

dapat disebut sebagai komponen tutur (components of speech). Yang 

perlu diwaspadai dalam pemakaian dan pilihan bahasa yang 

dihubungkan dengan konsep diglosia itu adalah bahwa jika ranah-

ranah pemakaian bahasa yang tadinya diwakili oleh ragam bahasa R 

sudah dimasuki atau digantikan oleh ragam bahasa T (diglossia 

leakage) maka patutdicurigai akan dimulai terjadinya pergeseran 

bahasa. (Willian, 2010) 

 

2.2.3 Ranah 

Ranah merupakan situasi sosial dan terlembaga yang umumnya 

dibatasi oleh beberapa peraturan perilaku bersama (Crystal, 1980). 

Menurut Fishman (1967), ranah merupakan konstalasi faktor lokasi, 

topik pembicaraan, dan hubungan antara penutur. Selain itu, ranah 

merupakan penanda satu situasi interaksi berdasarkan pengalaman 

yang sama dan mempunyai ketertarikan oleh tujuan dan kewajiban 
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yang sama. Ranah-ranah yang sering disebutkan adalah ; ranah 

keluarga, pendidikan, kerja, serta peristiwa budaya dan peristiwa 

sosial. Sebagai contoh, pada situasi ketika penutur berkomunikasi 

dengan anggota keluarga mengenani sebuah topik sehingga penutur 

tersebut dikatakan pada ranah keluarga. Berdasarkan hal tersebut, 

ranah dapat dikatakan sebagai salah satu indikator penanda yang kuat 

terhadap suatu bahasa. Ranah penggunaan bahasa Sasak dalam 

penelitian ini adalah ranah keluarga, ranah pendidikan, dan ranah 

pekerjaan, dan ranah pergaulan. 

Holmes (1992:70) mengemukakan tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi pemertahanan suatu bahasa. Pertama faktor pola 

penggunaan bahasa (the pattern of language use) atau faktor ranah. 

Dalam faktor ini bentuk pola interaksi masyarakat dibedakan menjadi 

dua yaitu intra kelompok (intragroup community) dan antar kelompok 

(intergroup community) yang berhubungan dengan ranah kebahasaan 

seperti pemilihan bahasa dalam masyarakat bilingual atau multilingual 

yang dikaitkan dengan konteks-konteks sosial penggunaan ragam 

bahasa yang lebih cocok. Suatu bahasa minoritas dapat bertahan 

dengan menggunakan bahasa tersebut dalam berbagai ranah. Faktor 

kedua adalah demografi (demographic factor), yaitu suatu kelompok 

masyarakat yang memiliki jumlah penutur yang cukup banyak dan 

mampu menutup dirinya dari kontak dengan kelompok mayoritas 

sehingga bahasa minoritas mempunyai peluang untuk bertahan. Faktor 
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ketiga adalah sikap terhadap bahasa minoritas (attitudes to the minority 

language). Dalam hal ini pemertahanan bahasa dapat terjadi pada 

penutur suatu bahasa yang menghargai dan menghormati bahasanya 

sebagai identitas kelompok minoritas dan identitas budayanya. Penutur 

suatu bahasa yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa minoritas 

dapat berdampak pada pemertahanan bahasa minoritas. Di samping itu, 

loyalitas penutur merupakan faktor lain dari strategi pemertahanan 

bahasa dengan mewariskan suatu bahasa dari generasi ke generasi. 

Bahasa sesungguhnya hanya ada dalam pikiran para 

pemakainya, dan akan berfungsi ketika para pemakainya berhubungan 

satu sama lain secara alami dalam lingkungan sosial dan alamiah. 

Vitalitas sebuah bahasa dapat dilihat dari fungsi dan intensitas 

pemakaian bahasa pada masing-masing ranah penggunaan oleh para 

penuturnya.Semakin berfungsi dan semakin tinggi intensitas 

pemakaian bahasa pada berbagai ranah, maka semakin kuat daya tahan 

bahasa tersebut dari ancaman kepunahan. 

Fishman (1972:442) mendefenisikan “ranah” sebagai gambaran 

abstrak sosial budaya dari topik komunikasi, hubungan antar 

komunikator, dan tempat terjadinya peristiwa komunikasi, sesuai 

dengan struktur sosial lapisan suatu komunitas tutur.Faktor sosial 

tertentu, siapa yang berbicara, konteks sosial pembicaraan, Fungsi dan 

topik pembicaraan ternyata sangat penting dalam pertimbangan untuk 

memilih bahasa dalam berbagai jenis komunitas tutur yang 
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berbeda.Menurut Crystal (1980) Konsep ranah yang dikembangkan 

dalam bidang sosiolinguistik mengacu pada sekelompok situasi sosial 

yang terlembaga yang biasanya dibatasi oleh serangkaian peraturan 

perilaku bersama. 

Dalam komunitas- komunitas multilingual, variasi topik dan 

pilihan bahasa yang digunakan oleh partisipan merupakan variabel 

terikat dari berbagai ranah dalam masyarakat-masyarakat yang akan 

diteliti. Ranah-ranah yang sering kali disebutkan adalah  rumah, 

sekolah, tempat kerja, serta peristiwa budaya dan peristiwa sosial. 

Terlebih lagi, telah ditunjukkan bahwa pilihan bahasa merupakan suatu 

tanda solidaritas dan jati diri kelompok. Dengan demikian, penjelasan 

terhadap masalah pilihan bahasa daerah, menurut jumlah ranah yang di 

dalamnya pilihan itu ditemukan, dianggap sebagai suatu indikator yang 

kuat terhadap daya hidup bahasa.  

Fishman (1968) mengemukakan 4 ranah, yaitu (1) keluarga, (2) 

ketetanggaan, (3) kerja dan (4) agama. Greenfield (dalam Fasold, 

1984:181) menggunakan 5 ranah dalam penelitiannya tentang pilihan 

bahasa orang Puerto Rico di New York City, yaitu (1) keluarga, (2) 

kekariban, (3) agama, (4) pendidikan, dan (5) kerja. Sementara itu, 

Sumarsono (2002:266) menggunakan 7 ranah pengamatan dalam 

penelitian yang dilakukannya, yakni (1) keluarga, (2) kekariban, (3) 

ketetanggaan, (4) pendidikan, (5) agama, (6) transaksi dan (7) 

pemerintahan.  
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2.2.4 Sikap Bahasa 

Sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif 

berjangka panjang, sebagaian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, 

yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi 

dengan cara tertentu yang disenanginya (Chaer, 1995:151).  Adapun 

ciri-ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot, dalam Chaer (1995) 

ada tiga, yaitu kesetiaan bahasa yang mempengaruhi seseorang untuk 

mempertahankan bahasanya, kebanggaan bahasa yang mendorong 

seseorang untuk mengembangkan bahasanya, dan kesadaran adanya 

norma bahasa yang mendorong orang untuk menggunakan bahasanya 

dengan cermat dan santun. 

Sikap bahasa inilah yang digunakan sebagai kacamata untuk 

melihat hubungan antara pemakaian bahasa dan identitas.  Penyebab 

utama adanya perbedaan bahasa adalah kesadaran manusia untuk 

mempertahankan identitasnya (Chambers, 2003:274). Penialian identitas 

dalam penggunaan bahasa dapat dilihat dari dua arah, yaitu penilaian 

terhadap diri sendiri dan penialain terhadap orang lain.  Penilaian 

identitas yang dilakukan terhadap diri erat kaitannya dengan identitas 

personal.Bedanya, penilaian ini tidak hanya berlaku pada satu individu, 

tetapi bisa juga pada satu kelompok tertentu. Seseorang atau kelompok 

akan mempertahankan eksistensinya agar bisa dibedakan dengan 

individu atau kelompok yang lainnya. Salah satu cara untuk 

mempertahankan eksistensi tersebut adalah dengan menggunakan 

bahasa. 
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2.3 Bahasa Sasak dan Perkembangannya 

Bahasa Sasak adalah bahasa penduduk asli suku Sasak pulau Lombok, 

provinsi Nusa Tenggara Barat.Bahasa Sasak memiliki dialek-dialek yang 

berbeda menurut wilayah, bahkan dialek kawasan yang berjarak 500 meter 

memiliki dialek yang sangat berbeda. 

Bahasa Sasak, terutama aksara (bahasa tertulis) nya sangat dekat 

dengan aksara Jawa dan Bali, sama sama menggunakan aksara. Menurut 

Ethnologue yang mengumpulkan semua bahasa di dunia, bahasa Sasak 

merupakan keluarga (Languages Family) dari Austronesian Malayo-

Polynesian (MP), Nuclear MP, Sunda-Sulawesi dan Bali-Sasak. Sementara 

kalau diperhatikan secara langsung, bahasa Sasak yang berkembang di 

Lombok ternyata sangat beragam, baik dialek (cara pengucapan) maupun 

kosa katanya. Ini sangat unik dan bisa menunjukkan banyaknya pengaruh 

dalam perkembangannya. 

Di antara dialek-dialek dalam bahasa Sasak, dialek Pejanggik adalah 

yang paling banyak pemakainya. Meskipun antara penutur dialek yang satu 

dengan yang lain dapat saling memahami, beberapa kata dan istilah pada 

masing-masing dialek mempunyai arti yang sangat berbeda.  Demikian pula 

halnya dengan dialek Bayan. Dialek ini tampaknya paling sukar dimengerti 

oleh pengguna dialek yang lain, karena  kosakata dan pengucapannya yang 

sedikit berbeda dan agak asing dari kata atau istilah yang digunakan dalam 

bahasa Sasak pada umumnya.  Namun, jika masyarakat dari berbagai macam 

dialek itu bertemu atau berkumpul bersama, seperti di ibukota provinsi, 
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Mataram, dialek Pejanggik adalah yang paling umum digunakan, dan 

khususnya lagi dalam siaran di radio dan televisi. 

Dialek Pujut digunakan pada wilayah-wilayah bagian selatan pulau ini, 

meliputi kecamatan Pujut, Praya barat, Praya Barat Daya, sedikit di Praya 

Timur hingga Jerowaru (Kabupaten Lombok Timur).Di wilayah bagian 

tengah pulau Lombok, dialek Pujut digunakan penduduk di Kecamatan 

Jonggat (Kabupaten Lombok Tengah). Dialek Pujut juga dijumpai 

penggunaannya di tengah-tengah (sebagai enclave) di antara pengguna 

Dialek Pejanggik dan Selaparang, seperti di desa Pademare dan Desa 

Denggen Kabupaten Lombok Timur. Dialek yang sebagian besar digunakan 

di bagian utara pulau Lombok, meliputi Kecamatan Pemenang, Tanjung, 

Gangga dan Bayan di Kabupaten Lombok Utara.  Selanjutnya, ke sebagian 

wilayah timur di Kabupaten Lombok Timur meliputi Sembalun, Obel-Obel, 

Wanasaba, dan Suralaga gunakan dialek Suralaga, dan sebagian besar yang 

lainnya menggunakan dialek Selaparang (dialek Ngeno-Ngene). 

Di Lombok, selain bahasa Sasak, bahasa daerah kelompok etnis 

terbesar (karena merupakan penduduk asli Lombok), juga dituturkan 

beberapa bahasa lain. Bahasa Bali, bahasa kelompok etnis terbesar kedua 

(sebagian besar berasal dari bekas Kerajaan Karangasem), menetap terutama 

di Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Penutur bahasa 

Sumbawa tinggal terutama di Lombok Timur dan sedikit di Lombok Barat 

dan Lombok Tengah. Di Kota Mataram sndiri terdapat beberapa kelompok 

etnis yang lain, yaitu penutur bahasa Bima atau Mbojo, Sumbawa atau 

Samawa, Jawa, Sunda, Minang, dan lain-lain. Mereka pada umumnya tinggal 

terpencar-pencar, tidak mengelompok (Willian, 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif 

kuantitatif.Penelitian dengan metode kualitatif ini digunakan untuk mencapai 

hasil melalui pemerolehan data sebagai dasar penelitian, dapat berwujud kata-

kata maupun kalimat-kalimat.Maka dipilihlah instrumen (alat) manusia dalam 

penelitian kualitatif ini. Manusia dipilih sebagai instrumen penelitian karena 

mampu menangkap makna, interaksinya memuat nilai-nilai, memiliki sifat 

yang responsif, adaptif (mudah beradaptasi) dan mampu memproses segera 

apa yang ingin diketahui oleh peneliti. (Ismawati, 2011:13) Penelitian ini juga 

bersifat kuantitatif karena sebagian data disajikan dalam bentuk angka-angka 

dan tabel dengan perhitungan dan rata-rata. Hal ini dimaksudkan agar hasil 

penelitian penggunaan bahasa sasak oleh Terune-Dedaredi Mataram dapat 

tersaji dengan tepat dan akurat.  

Peneliti dapat mengejar pemahaman yang lebih dalam mengenai 

peenggunaanbahasa Sasak olehTerune-Dedare di Mataram dengan metode 

kualitatif dan kuantitatif. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah Terune-Dedare Sasak wilayah 

Mataram, dengan kata lain manusia sebagai objek penelitian. Data penelitian 

diperoleh melalui teknik observasi, angket dan wawancara. Data yang 
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didapatkan berupa respon-respon, kata atau kalimat, dan dialog-dialog dalam 

ranah pemertahanan bahasa yang akan dianalisis oleh peneliti. 

Sebelumnya perlu kita ketahui, data adalah sesuatu yang belum 

memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu 

pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, 

bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dugunakan sebagai bahan untuk 

melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. 

 

3.3 Setting Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto:1998). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Terune-Dedare Sasak  yang menetap di 

Kota Mataram yang diambil populasinya di beberapa lingkungan yaitu, 

Karang Anyar, Sekarbela, Dasan Agung, Karang Medain, Monjok. 

Penelitian di wilayah tersebut dilakukan karena sangat sesuai untuk 

mendapatkan data-data yang konkrit mengenai penggunaan bahasa Sasak 

oleh Terune-Dedaredi Mataram.Data diatas didapatkan dari kelurahan 

setempat melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian 

dipilih beberapa sampel Terune-Dedare yang sesuai dengan kriteria 

penelitian ini dengan metode random sampling. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang menjadi subjek 

penelitian atau yang terlibat dalam penelitian (Arikunto:1998). Penelitian ini 
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menggunakan teknik Random Sampling. Random sampling adalah suatu 

cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang 

sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi (Sugiyono, 

2003).Sampel dalam penelitian ini akan mengambil 10-15% dari jumlah 

populasi Terune-Dedare dari setiap wilayah. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode 

dan teknik, antara lain : 

1. Observasi 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

caramelakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamat 

disebut observer yang diamati disebut observer. Observasi merupakan 

metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Supardi, 2006 : 

88). Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga 

dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan 

kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.Pengamatan dalam istilah 

sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. 

Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang bisa 

digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklist, catatan 

kejadian dan lain-lain. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian atau peristiwa, waktu, perasan. Alasan peneliti melakukan 
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observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau 

kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku 

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek 

tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.Secara 

umum observasi dapat dilakukan dengan cara yaitu : 

a. Observasi Partisipan (Participant Observasion) 

Observasi partisipan adalah apabila observer (orang yang 

melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan 

obyek yang diobservasi (Supardi, 2006). Dalam observasi ini, peneliti 

secara langsung terlibat dalam kegiatam sehari-hari orang atau situasi 

yang diamati sebagai sumber data. 

b. Observasi Non Partisipan (Non Participant Observasion) 

Observasi non partisipan merupakan suatu proses pengamatan 

observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan 

secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat (Margono, 2005 : 161-

162). Berlawanan dengan participant Observation, Non Participant 

Observation adalah observasi yang penelitinya tidak ikut secara 

langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.Alat yang 

digunakan dalam teknik observasi ini antara lain : lembar cek list, buku 

catatan, kamera photo, dan lain-lain. Observasi diartikan sebagai 

pengamatan dengan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan 

pertanyaan. 
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2. Metode Wawancara 

Metode yang relevan sebagai langkah selanjutnya dari penelitian 

ini adalah teknik wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk 

memperoleh data langsung Terune-Dedare di Mataram. Wawancara 

dilakukan secara terang-terangan dengan menjelaskan kepada narasumber 

penggunaan data yang diperoleh adalah untuk penelitian karya ilmiah. 

Sebelum dilakukan wawancara, peneliti akan meminta kesediaan 

narasumber dan tidak ada paksaan sama sekali. Hasil wawancara disajikan 

dalam bentuk kalimat-kalimat yang dirangkai peneliti sebagai refleksi dari 

dialog antara peneliti dan narasumber. Hasil tersebut digunakan sebagai 

pelengkap analisis data yang disajikan dalam bab pembahasan.  

 Kriteria narasumber atau responden penelitian yang akan 

diwawancara, sebagai berikut : 

a. Terune-Dedare (pemuda dan gadis suku Sasak) berusia 15-30 tahun. 

b. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

c. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Sasak dan Bahasa Indonesia secara 

aktif. 

d. Bersedia didokumentasikan.  
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3.5 MetodeAnalisis Data 

Tahap analisis data penelitian ini adalah tahapan setelah melalui 

berbagai metode penelitian yaitu metode observasi danwawancara. Dalam 

menganalisis data, maka ada beberapa prosedur yang digunakan yaitu analisis 

data dengan model penelitian interakif (Miles dan Huberman, 1994) terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan yang dihasilkan di lapangan. Reduksi 

akandilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat 

ringkasan atau laporan hasil dokumentasi dan wawancara pemertahanan 

bahasa Sasak, kemudian mengkode, menelusuri data, membuat 

pengelompokan, gugus-gugus, dan lain sebagainya, dengan maksud 

menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang 

terkumpul dapat diverifikasi.  

b. Penyajian data kemudian dilakukan dalam bentuk teks naratif maupun 

tabel. Penyajian dimaksudkan untuk pendeskripsian kumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.  
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c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir 

penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan 

verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang 

disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Peneliti harus 

menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan 

pendekatan emik, yaitu dari kacamata key informan, dan bukan penafsiran 

makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik).  

 

3.6 Metode Penyajian Data 

Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan 

menggunakan  metode penyajian informal. Penyajian hasil analisis data secara 

informal adalah  penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata 

yang biasa  (Sudaryanto 1993:145). Dalam penyajian ini, kaidah-kaidah 

disampaikan dengan  kata-kata biasa, kata-kata yang apabila dibaca dengan 

serta merta dapat langsung  dipahami. Hal yang dimaksudkan peneliti adalah 

penyajian dengan menggunakan teks naratif yang nantinya akan 

disempurrnakan dengan tabel-tabel yang linier dengan pembahasan.  

Teks-teks naratif disertai tebel dan grafik sebagai bentuk sajian 

penelitian kualitatif akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang 

menjadi kajian penelitian. Sebelumnya data dikumpulkan atau digolongkan 

menjadi beberapa pokok bahasan. Kemudian melalui kacamata seorang 

peneliti, data dialisis sedemikian rupa sehingga menjadi pembahasan yang 

padu dan menjurus kepada penyelesaian. 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Menurut Darmadi (2011: 85) instrumen adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran. Kemudian instrumen 

penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau 

mencapai tujuan penelitian. 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

kuisioner, wawancaradan observasi. Instrumen observasi berisikan check list 

aspek pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kemudian menentukan skala 

penilaiannya. 

 

3.8 Bagan Penelitian 

Berikut ini adalah bagan penelitian Pemertahanan Bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare di Mataram ; 
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Pengumpulan Data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian diperoleh dari hasil kuisioner survei mengenai 

penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di Mataram dalam berbagai 

ranah, pola kedwibahasaan masyarakat dan kecenderungan penggunaan 

bahasa Sasak menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari penggunaan 

bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di Mataram masih terbilang sering. 

Kuisioner penelitian menggunakan skala pemilihan kecenderungan pemakaian 

bahasa Sasak dengan  kriteria pilihan sebagai berikut ; (1) selalu/hampir selalu 

menggunakan bahasa Indonesia, (2) lebih sering menggunakan bahasa 

Indonesia daripada bahasa Sasak, (3) kadang-kadang menggunakan bahasa 

Indonesia dan kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak, (4) lebih sering 

menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia, (5) selalu/ hampir 

selalu menggunakan bahasa Sasak. Penelitian akan disajikan dalam bentuk 

tabel berdasarkan hasil kuisioner yang telah dianalisa oleh peneliti. 

 

4.1.1 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di Kota Mataram 

Pada domain keluarga, Terune-Dedare masih aktif menggunakan 

bahasa Sasak dalam komunikasinya dengan orangtua. Hal ini dikarenakan 

kebiasaan yang secara tidak langsung ditanamkan orangtua mereka sejak 

kecil untuk selalu melestarikan bahasa ibu. Berikut tabel penggunaan bahasa 

Sasak di lingkungan Karang Anyar. 
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1. Lingkungan Karang Anyar  

 

Kategori 

Kekeluargaan Ketetanggaan Pergaulan 

F % F % F % 

Sering/ selalu BI 0 0% 0 0% 1 6% 

Sering BI daripada BSs 0 0% 0 0% 2 11% 

Kadang-kadang BI 

kadang-kadang BSs 2 11% 4 22% 4 22% 

Sering BSs daripada BI 11 61% 12 67% 11 61% 

Sering BSs 5 28% 2 11% 0 0% 

Jumlah 18 100% 18 100% 18 100% 

Tabel 1.1 Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare Lingkungan Karang Anyar 

Di lingkungan Karang Anyar untuk ranah kekeluargaan, sebagian 

besar responden lebih sering menggunakan Bahasa Sasak dari Bahasa 

Indonesia yakni sebanyak 11 orang yaitu 61% dari keseluruhan responden. 

Begitu pula untuk ranah ketetanggaan dan ranah pergaulan responden 

lebih sering menggunakan Bahasa Sasak daripada Bahasa Indonesia, yakni 

masing-masing sebanyak 12 responden untuk ranah ketetanggaan dan 11 

responden untuk ranah pergaulan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

ranah keluarga, ketetanggaan dan pergaulan sebagian besar Terune-

Dedarelebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa 

Indonesia. 
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2. Lingkungan Sekarbela   

 

Kategori 

Kekeluargaan Ketetanggaan Pergaulan 

F % F % F % 

Sering/ selalu BI 0 0% 0 0% 0 0% 

Sering BI daripada BSs 0 0% 0 0% 1 5% 

Kadang-kadang BI kadang-

kadang BSs 4 18% 4 18% 2 9% 

Sering BSs daripada BI 13 59% 12 55% 15 68% 

Sering BSs 5 23% 6 27% 4 18% 

Jumlah 22 100% 22 100% 22 100% 

Tabel 1.2 Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare Lingkungan Sekarbela 

Di lingkungan Sekarbela untuk ranah ketetanggaan, sebanyak 13 

orang atau 59% responden memilih menggunakan bahasa Sasak daripada 

bahasa Indonesia. Sedangkan penggunaan bahasa Sasak di ranah 

ketetanggaan menunjukkan angka 55% atau sebanyak 12 orang.Kemudian 

68% responden atau 15 orang memilih menggunakan bahasa Sasak 

sebagai alat komunikasinya dalam ranah pergaulan. Hal ini menunjukkan 

bahwa lingkungan Sekarbela tergolong lingkungan yang Terune-Dedare 

nya aktif berbahasa Sasak.Lingkungan Sekarbela merupakan lokasi 

penelitian yang jumlah Terune-Dedare nya cukup banyak sehingga 

intensitas penggunaan bahasa Sasaknya tinggi. 
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3. Lingkungan Dasan Agung 

Kategori 

Kekeluargaan Ketetanggaan Pergaulan 

F % F % F % 

Sering/ selalu BI 0 0% 0 0% 0 0% 

Sering BI daripada BSs 0 0% 4 24% 1 6% 

Kadang-kadang BI 

kadang-kadang BSs 2 12% 4 24% 1 6% 

Sering BSs daripada BI 11 65% 7 41% 13 76% 

Sering BSs 4 24% 2 12% 3 18% 

Jumlah 17 100% 17 100% 18 100% 

Tabel 1.3 Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare Lingkungan Dasan Agung 

Di lingkungan Dasan Agung baik untuk ranah kekeluargaan, ranah 

ketetanggaan maupun ranah pergaulan sebagian besar responden lebih 

sering menggunakan Bahasa Sasak dari Bahasa Indonesia. yakni masing-

masing sebanyak 11 atau 65% untuk ranah kekeluargaan, 7 atau 41% 

untuk ranah ketetanggaan dan 13 atau 76% responden untuk ranah 

pergaulan. Dalam lingkungan Dasan Agung penggunaan bahasa Sasak 

paling sering di ranah pergaulan.Sama dengan lokasi penelitian yang lain, 

hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Sasak masih 

lebih sering digunakan darpada bahasa Indonesia oleh Terune-Dedare.  
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4. Lingkungan Karang Medain 

Kategori 

Kekeluargaan Ketetanggaan Pergaulan 

F % F % F % 

Sering/ selalu BI 0 0% 0 0% 1 7% 

Sering BI daripada BSs 3 21% 0 0% 2 14% 

Kadang-kadang BI 

kadang-kadang BSs 7 50% 4 29% 2 14% 

Sering BSs daripada BI 4 29% 9 64% 8 57% 

Sering BSs 0 0% 1 7% 1 7% 

Jumlah 14 100% 14 100% 14 100% 

Tabel 1.4 Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare Lingkungan Karang Medain 

 

Di lingkungan Karang Medain untuk ranah kekeluargaan 

didapatkan hasil penggunaan bahasa Sasak yang seimbang dengan 

penggunaan bahasa Indonesia yaitu 50% atau setengah (7 orang) dari 

keseluruhan jumlah responden. Hal ini dikarenakan faktor penduduk 

lingkungan Karang Medain yang terdiri dari beragam etnis.Namun hal ini 

tidak perlu dikhawatirkan karena rata-rata penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare masih tergolong tinggi, yaitu diatas angka 3 dari skala 1 

sampai 5.Untuk  ranah ketetanggaan penggunaan bahasa Sasak lebih 

sering daripada bahasa Indonesia yaitu 64% atau 9 orang responden. 

Sedangkan penggunaan bahasa Sasak pada ranah pergaulan sebagian besar 

responden lebih sering menggunakan Bahasa Sasak dari Bahasa Indonesia 

yakni  sebanyak 8 responden atau 57%. 
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5. Lingkungan Monjok 

Kategori 

Kekeluargaan Ketetanggaan Pergaulan 

F % F % F % 

Sering/ selalu BI 0 0% 0 0% 0 0% 

Sering BI daripada BSs 0 0% 0 0% 0 0% 

Kadang-kadang BI 

kadang-kadang BSs 3 14% 4 19% 3 14% 

Sering BSs daripada BI 14 67% 11 52% 14 67% 

Sering BSs 4 19% 6 29% 4 19% 

Jumlah 21 100% 21 100% 21 100% 

Tabel 1.5 Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare Lingkungan Monjok 

Di lingkungan Monjok baik untuk ranah kekeluargaan, ranah 

ketetanggaan maupun ranah pergaulan sebagian besar responden lebih 

sering menggunakan Bahasa Sasak dari Bahasa Indonesia.pada ranah 

kekeluargaan sebanyak 14 responden Terune-Dedare atau 67% memilih 

menggunakan bahasa Sasak dalam komunikasi inter keluarga. Sedangkan 

di ranah ketetanggaan penggunaan Bahasa Sasak yang lebih sering 

daripada bahasa Indonesia ditunjukkan pada angka 52%. Pada ranah 

pergaulan sebanyak 67% atau 14 responden Terune-Dedare memilih lebih 

sering menggunakan bahasa Sasak dari bahasa Indonesia. 

4.1.2 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare dalam domain keluarga 

di Kota Mataram 

Secara umum, dalam ranah keluarga penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare masih terbilang sering. Berdasarkan pilihan jawaban yang 

disediakan dalam kuisioner diperoleh data bahwa secara keseluruhan rata-
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rata pilihan penggunaan bahasa responden dari seluruh kelompok daerah 

sampel adalah responden masuk dalam kategori masih selalu menggunakan 

bahasa Sasak dalam ranah keluarga. Hal tersebut tidak terjadi dalam setiap 

lokasi penelitian, akan tetapi jika di rerata hasilnya akan masih 

menggunakan bahasa Sasak. Hasil dari pengamatan penggunaan bahasa 

dalam ranah keluarga dapat dilihat di tabel berikut ini. 

Lingkungan Mean N Std. Deviation Sum Range 

Karang Anyar 4,17 18 ,62 75,00 2,00 

Sekarbela 4,05 22 ,65 89,00 2,00 

Dasan Agung 4,12 17 ,60 70,00 2,00 

Karang Medain 3,07 14 ,73 43,00 2,00 

Monjok 4,05 21 ,59 85,00 2,00 

Total 3,93 92 ,72 362,00 3,00 

Tabel 2.1 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-DedareSasak pada Ranah Kekeluargaan 

menurut Lingkungan di Kota Mataram 

Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan 

bahasa Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-

kadang menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa 

Indonesia), 5 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 

Berdasarkan data penilaian skala kecenderungan penggunaan bahasa 

Sasak pada ranah kekeluargaan oleh Terune-Dedare di lingkungan Karang 

Anyardidapatkan mean sebesar 4,17.Terune-Dedare lingkungan Karang Anyar 

merupakan pengguna bahasa Sasak tersering dibandingkan lingkungan 

lainnya.Mean atau rerata diatas angka 4 yaitu lingkungan Dasan Agung 

dengan nilai4,12.Lingkungan Sekarbela dan Monjok memiliki mean 4,05 

sehingga ketiga lingkungan tersebut termasuk ke dalam kategori „lebih sering 

menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia’. Di sisi lain, 
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lingkungan Karang Medain memiliki mean terendah yaitu 3,07 yang 

menyebabkan lingkungan tersebut masuk dalam skala diatas 3 yang berarti 

Terune-Dedare nya ‟kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-

kadang menggunakan bahasa Indonesia. 

 

Grafik 2.1 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare Sasak pada Ranah Kekeluargaan 

menurut Lingkungan di Kota Mataram 

 

4.1.2.1 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada ranah 

kekeluargaan di Kota Mataram menurutusia 

Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare memiliki dua 

kategori yaitu menurut usia dan menurut jenis kelamin. Menurut usia, 

rerata penggunaan bahasa Sasak olehTerune-Dedare memiliki nilai yang 

cukup tinggi pada usia 25-30 tahun yaitu sebesar 4,32. Nilai rerata yang 

lebih dari 4 berarti penggunaan bahasa Sasak lebih sering daripada bahasa 

Indonesia. Kemudian pada usia 15-20 tahun penggunaan bahasa Sasak 

oleh Terune-Dedare masuk ke dalam kategori „kadang-kadang 

menggunakan bahasa Sasak dan kadang-kadang menggunakan bahasa 

Indonesia‟ karena memiliki mean sebesar 3,95. Hal yang sama juga yang 
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terjadi pada penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare usia 21-25 

tahun. Berikut tabel dan grafiknya ; 

Usia Mean N Std. Deviation Sum Range 

15-20 3,95 41 ,71 162,00 3,00 

21-25 3,69 32 ,69 118,00 3,00 

25-30 4,32 19 ,67 82,00 2,00 

Total 3,93 92 ,72 362,00 3,00 

     Tabel 2.2 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Kekeluargaan menurut 

usia 

Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan 

bahasa Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-

kadang menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa 

Indonesia), 5 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 

 

 

Grafik 2.2 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Kekeluargaan menurut 

usia 
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4.1.2.2 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada ranah 

kekeluargaan di Kota Mataram menurutjenis kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, skala penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare di ranah keluarga menurut jenis kelamin adalah sebagai 

berikut ; 

Jenis Kelamin Mean N Std. Deviation Sum Range 

Perempuan 4,02 52 ,64 209,00 2,00 

Laki-laki 3,83 40 ,81 153,00 3,00 

Total 3,93 92 ,72 362,00 3,00 

Tabel 2.3 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Kekeluargaan 

menurut Jenis Kelamin 

Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan 

bahasa Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-

kadang menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa 

Indonesia), 5 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 

 

Grafik 2.3 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Kekeluargaan 

menurut Jenis Kelamin 

Pada ranah kekeluargaan, rerata penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare cukup tinggi pada responden perempuan yaitu dengan 

rata-rata sebesar 4,02. Hal ini menunjukkan bahwa Dedare (kaula muda 

perempuan) memiliki kecenderungan pemakaian bahasa Sasak lebih tinggi 

dibandingkan Terune (kaula muda laki-laki), dibuktikan dengan nilai mean 
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yang diperoleh berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan dalam 

kuisioner dan wawancara dengan Terune-Dedare. Penggunaan bahasa 

Sasak oleh Terune tergolong ke dalam kategori „kadang-kadang 

menggunakan bahasa Sasak dan kadang-kadang menggunakan bahasa 

Indonesia‟ dengan hasil perolehan mean sebesar 3,83. 

4.1.3 Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare dalam Domain 

Ketetanggaan di Kota Mataram 

Berikut adalah tabel dan grafik kecenderungan pemaikaian bahasa Sasak 

oleh Terune-Dedare dalam domain ketetanggan di Kota Mataram ; 

Lingkungan Mean N Std. Deviation Sum Range 

Karang Anyar 3,89 18 ,58 70,00 2,00 

Sekarbela 4,09 22 ,68 90,00 2,00 

Dasan Agung 3,41 17 1,00 58,00 3,00 

Karang Medain 3,79 14 ,58 53,00 2,00 

Monjok 4,10 21 ,70 86,00 2,00 

Total 3,8804 92 ,75 357,00 3,00 

Tabel 3.1 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Ketetanggaan menurut 

lingkungan di Kota Mataram 

 
Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan bahasa 

Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-kadang 

menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia), 5 

(selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 
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Grafik 3.1 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Ketetanggaan menurut 

lingkungan di Kota Mataram 

Tampak pada table dan grafik 3.1 bahwa rerata skala penggunaan 

bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada ranah ketetanggaan adalah 3,88. 

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan bertetangga, Terune-

Dedare masih termasuk aktif menggunakan bahasa Sasak. Dapat dilihat 

dari mean pada lingkungan Monjok yaitu 4,10 dan Sekarbela 4,09 yang 

berarti Terune-Dedare pada lingkungan tersebut termasuk ke dalam 

kategori „lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa 

Indonesia‟.  

 

4.1.3.1 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare dalam domain 

ketetanggaan di Kota Mataram menurut usia 

Table dan grafik skala penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di 

ranah ketetanggaan menurut usia adalah sebagai berikut ; 

Usia Mean N Std. Deviation Sum Range 

15-20 3,80 41 ,84 156,00 3,00 

21-25 3,84 32 ,72 123,00 3,00 

25-30 4,11 19 ,57 78,00 2,00 

Total 3,8804 92 ,75 357,00 3,00 

Tabel 3.2 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Ketetanggaan 

menurut usia di Kota Mataram 
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Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan 

bahasa Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-

kadang menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa 

Indonesia), 5 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 

 

Grafik 3.2 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Ketetanggaan menurut 

Usia di Kota Mataram 

Pada ranah ketetanggaan, rerata penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedareterlihat sering pada usia 25-30 tahun yakni dengan nilai 

mean sebesar 4,32 yang berarti penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-

Dedare saat berkomunikasi dengan tetangga lebih sering daripada bahasa 

Indonesia. Pada usia 15-20 rerata penggunaan bahasa Sasak menunjukkan 

angka 3,80. Sama dengan ranah kekeluargaan, pada ranah ini usia Terune-

Dedare yang dominan memakai bahasa Sasak adalah 25-30 tahun. Namun 

pada ranah ketetanggaan, terdapat skalabilitas yang menunjukkan bahwa 

semakin tua usiaTerune-Dedare maka penggunaan bahasa Sasaknya 

semakin sering. 
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4.1.3.2 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare dalam domain 

ketetanggaan di Kota Mataram menurut jenis kelamin 

Rerata penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedarepada ranah 

ketetanggaan dominan pada responden Terune (kaula muda laki-laki) 

yakni dengan rerata sebesar 3,90. Sedangkan pada Dedare (kaula muda 

perempuan) rerata penggunaan bahasa Sasak hanya sebesar 3,87. Rerata 

responden Terune maupun Dedare masih dibawah skala 4 yang berarti 

penggunaan bahasa Sasak tergolong „kadang-kadang‟. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara dengan narasumber hal ini disebabkan  pada 

ranah ketetanggaan penggunaan bahasa di keseharian beragam, tidak 

hanya terfokus pada penggunaan bahasa Sasak. Berikut tabel dan grafik 

penggunaan bahasa Sasak pada ranah ketetanggan berdasarkan jenis 

kelamin ; 

Jenis Kelamin Mean N Std. Deviation Sum Range 

Perempuan 3,87 52 ,82 201,00 3,00 

Laki-laki 3,90 40 ,67 156,00 2,00 

Total 3,8804 92 ,75 357,00 3,00 

Tabel 3.3 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Ketetanggaan menurut 

Jenis Kelamin di Kota Mataram 

 

Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan bahasa 

Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-kadang 

menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia), 5 

(selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 
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Grafik 3.3 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Ketetanggaan menurut 

Jenis Kelamin di Kota Mataram 
 

4.1.4 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare dalam domain 

pergaulan di Kota Mataram 

Pada ranah pergaulan, rerata penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare di lingkungan Monjok yakni memiliki rerata tertinggi 

sebesar 4,05 yang berarti „lebih sering menggunakan bahasa Sasak 

daripada bahasa Indonesia”. Sedangkan penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare di lingkungan lain yaitu Sekarbela dan Dasan Agung 

sebesar 4,00, Karang Medain sebesar 3,43 dan Karang Anyar 3,39. 

Penggunaan bahasa Sasak pada ranah pergaulan tergolong ke dalam 

kategori „sering‟ dengan total mean sebesar 3,80. 

Lingkungan Mean N Std. Deviation Sum Range 

Karang Anyar 3,39 18 ,91644 61,00 3,00 

Sekarbela 4,00 22 ,69007 88,00 3,00 

Dasan Agung 4,00 17 ,70711 68,00 3,00 

Karang Medain 3,43 14 1,08941 48,00 4,00 

Monjok 4,05 21 ,58959 85,00 2,00 

Total 3,8043 92 ,82860 350,00 4,00 

Tabel 4.1 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Pergaulan menurut 

Lingkungan di Kota Mataram 
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Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan bahasa 

Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-kadang 

menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia), 5 

(selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 

 

Grafik 4.1 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Pergaulan menurut 

Lingkungan di Kota Mataram 

4.1.4.1 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare dalam domain 

pergaulan di Kota Mataram menurut usia 

Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare dalam ranah 

pergaulan menurut usia tergolong„kadang-kadang‟. Pada usia 15-20 

tahunmemiliki mean sebesar 3,90. Sedangkan usia 25-30 sebesar 3,68 dan 

usia 21-25 sebesar 3,75.  

Usia Mean N Std. Deviation Sum Range 

15-20 3,90 41 ,66 160,00 3,00 

21-25 3,75 32 ,98 120,00 4,00 

25-30 3,68 19 ,89 70,00 4,00 

Total 3,8043 92 ,83 350,00 4,00 

Tabel 4.2 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Pergaulan menurut Usia 

di Kota Mataram 

Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan bahasa 

Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-kadang 

menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia), 5 

(selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 
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Grafik 4.2 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Pergaulan menurut Usia 

di Kota Mataram 

 

4.1.4.2 Penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare dalam domain 

pergaulan di Kota Mataram menurut jenis kelamin 

Pada ranah pergaulan, rerata penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare termasuk ke dalam kriteria „kadang-kadang menggunakan 

bahasa Sasak dan kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia‟. 

Penggunaan bahasa Sasak tertinggi yaitu responden Terune(kaula muda 

laki-laki) yakni dengan rata-rata sebesar 3,90, sedangkan pada Dedare 

(kaula muda perempuan) rerata penggunaan bahasa Sasak sebesar 3,73, 

walaupun keduanya sama-sama termasuk dalam kategori „kadang-

kadang‟. 

Jenis Kelamin Mean N Std. Deviation Sum Range 

Perempuan 3,73 52 ,88817 194,00 4,00 

Laki-laki 3,90 40 ,74421 156,00 4,00 

Total 3,8043 92 ,82860 350,00 4,00 

Tabel 4.3 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Pergaulan 

menurut Jenis Kelamin di Kota Mataram 
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Keterangan : 1 (selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia), 2 (lebih sering menggunakan bahasa 

Indonesia daripada bahasa Sasak), 3 (kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak dan kadang-kadang 

menggunakan bahasa Indonesia), 4 (lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia), 5 

(selalu/hampir selalu menggunakan bahasa Sasak). 

 

Grafik 4.3 Rerata Skala Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedare pada Ranah Pergaulan menurut Jenis 

Kelamin di Kota Mataram 

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif. Penyajian data dilakukan dalam dua cara yaitu; (1) 

mendeskripsikan secara luas mengenai data dan hasil yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan pengolahan data, dan (2) menyajikan hasil penelitian dalam 

bentuk angka-angka yang disusun dalam tabel dan grafik.  

Kegiatan penelitian dilakukan secara bertahap, tahap pertama adalah 

observasi tempat penelitian di Kota Mataram. Tempat penelitian yang dipilih 

adalah lingkungan Dasan Agung, Karang Medain, Monjok, Karang Anyar, 

dan Sekarbela. Disebut “lingkungan” karena pemilihan lokasi penelitian 

tersebut berada di dalam lingkungan tersebut dan pengambilan sampel tidak 

diurutkan berdasarkan dusun-dusun setempat. Hal ini dikarenakan peneliti 

menggunakan metode random sampling yang artinya mengambil sampel 

penelitian secara acak atau random. Setelah pemilihan sampel, peneliti 
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mengumpulkan data untuk hasil penelitian melalui metode kuisioner dan 

wawancara. Kuisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan erat 

dengan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di berbagai ranah. 

Ranah-ranah yang digunakan adalah ranah kekeluargaan, ranah ketetanggaan, 

dan ranah pergaulan. Sedangkan metode wawancara akan dilakukan secara 

simak dan catat sehingga peneliti nantinya bias menyimpulkan gejala-gejala 

pengunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare. 

 

4.2.1 Kecenderungan Penggunaan Bahasa Sasak oleh Terune-Dedaredi 

Mataram 

Bahasa Sasak di Mataram adalah bahasa yang tidak hanya 

digunakan oleh masyarakat asli Sasak, tetapi juga oleh masyarakat 

pendatang yang kemungkinan menikah dengan orang Sasak atau memiliki 

hubungan keluarga dengan orang Sasak.Salah satu kebanggaan suku Sasak 

adalah ketika bahasanya digunakan dalam keseharian, hal tersebut 

memupuk rasa persatuan antar penuturnya. Masyarakat yang 

menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-harinya di lingkungan 

keluarga maupun lingkungan di luar rumah, biasanya rasa 

persaudaraannya lebih erat dibandingkan dengan orang Sasak asli yang 

tidak menggunakan bahasanya sendiri. 

Terune-Dedare adalah penerus budaya dan bahasa Sasak yang 

memiliki tugas melestarikan bahasa kebanggaan suku Sasak secara 

berkesinambungan kepada anak cucu mereka kelak. Pemuda dan gadis 
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yang lahir dari ayah dan ibu bersuku Sasak sudah seharusnya menyadari 

bebannya sebagai pelestari budaya dan bahasa ibunya. Penggunaan bahasa 

ibu di lingkungan yang memiliki variasi bahasa memang sulit dilakukan, 

tapi sangat disarankan agar dapat melestarikan kekayaan suku tersebut. 

Terkadang penutur suatu bahasa daerah akan lupa dengan bahasa derahnya 

sendiri karena memang tidak pernah menggunakan dan berinteraksi 

dengan bahasa tersebut setiap harinya. Bahasa daerah adalah identitas 

suatu suku bangsa. Disinilah dituntut peran Terune-Dedare untuk 

melestarikan dan terus menggunakan bahasa Sasak dalam komunikasinya 

sehari-hari. 

4.2.1.1 Kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di 

Mataram dalam domain keluarga 

Terune-Dedare memiliki peran penting dalam melestarikan bahasa 

Sasak karena penggunaannya merupakan sebuah upaya pemertahanan 

budaya.Upaya penggunaannya bisa dimuali dari ranah keluarga, kemudian 

dalam bergaul dengan sesama penggunanya Terune-Dedare dapat 

berpartisipasi dalam pelestarian budayanya.  

Dalam komunikasi intra keluarga, didapatkan hasil penelitian  yang 

menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare 

tergolong ke dalam „ lebih sering bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia‟ 

yaitu dengan mean total 3,93. Pada lingkungan Karang Anyar dan Dasan 

Agung penggunaan bahasa Sasak terlihat paling sering yaitu dengan rerata 

sebesar 4,17 dan 4,12. Hal ini didasarkan karena kedua lingkungan 
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tersebut merupakan lingkungan yang dihuni oleh berbagai macam etnik 

suku bangsa, sehingga penggunaan bahasa ibu setempat di daerah tersebut 

sangat disarankan dan terbukti dilakukan oleh Terune dan Dedare 

setempat. Sedangkan untuk lingkungan lain yaitu Sekarbela, Monjok dan 

Karang Medain penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare tidak jauh 

berbeda, masih sering dan aktif dalam ranah keluarga. 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, pada usia 25-30 

dalam ranah kekeluargaan kesadaran berbahasa Terune-Dedare lebih 

terlihat dan sesantiasa memiliki rasa atau keinginan untuk melestarikan 

bahasa Sasak. Pada usia yang bisa disebut matang ini, Terune-Dedare 

menjadi semakin terobsesi untuk menunjukkan jati diri serta berbangga 

terhadap budaya daerah mereka sendiri. Tidak banyak perbedaan antara 

responden perempuan dan laki-laki dalam penggunaan bahasa Sasak di 

ranah kekeluargaan, hanya selisih 0,19% dari keseluruhan responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa baik Terune maupun Dedare masih dominan 

menggunakan Bahasa Sasak dalam kesehariannya di ranah keluarga.  

Keinginan untuk melestarikan kebudayaan terlihat lebih tinggi 

bahkan mereka mencoba untuk mengajarkan kepada anak-anak di sekitar 

untuk menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa dalam komunikasi 

sehari-hari dalam berbagai ranah.Ranah-ranah yang dibahas dalam 

penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah 

ranah kekeluargaan dilihat dari beberapa aspek bahasa atau ragam bahasa. 

Pertama akan kita bahas penggunaan bahasa oleh Terune-Dedare yang 
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berasal dari keluarga berpendidikan. Kualifikasi keluarga „berpendidikan‟ 

menurut peneliti adalah orang tua dan anak-anak dalam keluarga tersebut 

bersekolah minimal sampai jenjang SMA. Penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare di ranah keluarga melingkupi komunikasi sehari-hari di 

rumah menggunakan bahasa Sasak ataukah bahasa Indonesia. Dari hasil 

pengamatan dan wawancara didapatkan hasil bahwa hal diatas tergantung 

dari konteks dan topik pembicaraan. Namun dari beberapa kasus yang 

ditemukan peneliti mengamati bahwa ada kecenderungan penggunaan 

Bahasa Indonesia oleh keluarga yang diberi predikat berpendidikan. Selain 

itu, hasil pengamatan juga menunjukkan sebagian kecil responden dari 

ranah keluarga berpendidikan justru memilih mengajarkan bahasa ibu 

kepada anak-anak mereka sejak dini. Menurut mereka, hal tersebut akan 

sangat berguna bagi masa depan anak-anak mereka kelak untuk 

diwariskan. 

Dilihat dari sisi yang berbeda, penggunaan bahasa Sasak pada ranah 

kekeluargaan yang kurang berpendidikan justru sangat tinggi. Keluarga 

berpendidikan maupun tidak berpendidikan memiliki ragam bahasa T 

(tinggi) dan R (rendah) yang membedakannya. Ragam bahasa T biasanya 

digunakan oleh keluarga yang memiliki silsilah bangsawan, sedangkan 

ragam bahasa R digunakan oleh keluarga non bangsawan. Penggunaan 

ragam bahasa T dan R dalam ranah kekeluargaan oleh Terune-Dedare 

berkombinasi tergantung konteks dan situasi dalam pembicaraan.ragam 

bahasa T biasanya digunakan ketika berada dalam situasi formal atau 
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berkomunikasi dengan lawan bicara yang lebih tua. Misalnya ketka 

berbicara dengan guru di sekolah atau dosen di kampus. Sedangkan 

penggunaan ragam R, biasanya ketika berada dalam situasi non formal 

misalnya ketika lawan bicara adalah teman sebaya atau sedang bicara 

dalam lingkup pergaulan. Begitupun dalam ranah ketetanggan memilih 

menggunakan ragam R, topik pembicaraan yang beragam; misalnya 

pembicaraan politik, ekonomi, pekerjaan atau sekedar pembahasan ringan 

seperti gosip para artis. 

 

4.2.1.2 Kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di 

Mataram dalam domain ketetanggaan 

Penggunaan Bahasa Sasak dalam ranah ketetanggaan meliputi 

pembicaraan yang dibagi ke dalam beberapa topik menyangkut hal-hal 

seperti masalah keluarga, ketetanggaan, masalah pekerjaan, keagamaan, 

pendidikan, organisasi, politik, dan masalah kejadian sehari-hari seperti 

kabar angin (gosip seputar kampung/desa), dll. Terune-Dedare biasanya 

bermasyarakat dan memiliki persaudaraan yang erat antar sesama penghuni 

suatu lingkungan. 

Perbedaan penggunaan Bahasa Sasak pada ranah ketetanggaan oleh 

Terune-Dedare tidak begitu signifikan, karena dari hasil pengamatan dan 

wawancara dengan narasumber rata-rata masih menggunakan bahasa Sasak 

dengan sesama Terune-Dedare di sekitar demi menjaga solidaritas dan 

keakraban. Begitulah pengakuan sebagian besar responden yang ditemui di 

lokasi penelitian. Menurut mereka jika dalam keseharian pergaulan dengan 
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para tetangga tidak menggunakan bahasa Sasak antar sesama suku Sasak 

maka akan terjadi kesenjangan dalam pergaulan. Terune-Dedare yang tidak 

menggunakan bahasa Sasak dianggap tidak solid dan dianggap menjauh dari 

pergaulan antar tetangga. Namun ada pengecualian bagi Terune-Dedare 

yang memang tidak bisa menggunakan bahasa Sasak karena sejak kecil 

tidak dibiasakan oleh orangtua mereka, bisa saja karena alasan tempat 

tinggal yang berpindah-pindah sehingga dalam keseharian terbiasa 

menggunakan bahasa yang umum yaitu bahasa Indonesia. Sehingga saat 

kembali ke tempat tinggal asal, Terune-Dedare tersebut harus belajar dari 

awal dan membiasakan diri secara mandiri mengikuti komunikasi sekitar 

yang menggunakan bahasa Sasak. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai penggunaan 

bahasa Sasak oleh Terune-Dedaredi ranah ketetanggaan, yaitu semakin tua 

usiaTerune maupun Dedare maka penggunaan bahasa Sasaknya semakin 

sering. Namun pada ranah ketetanggaan bahasa yang digunakan cukup 

beragam, terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Sasak, dan bahasa daerah 

lain serta prokem.  

 

4.2.1.2 Kecenderungan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedaredi 

Mataram dalam domain pergaulan 

Ranah pergaulan merupakan ranah yang luas cakupannya karena 

pergaulan tidak hanya terjadi di satu tempat. Misalnya bergaul di 

lingkungan pertemanan antar tetangga, bergaul di sekolah, bergaul di 

lingkungan kerja, serta bergaul di tempat-tempat sosial lainnya. 
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Lingkungan Monjok, Sekarbela, dan Dasan Agung memiliki rerata 

penggunaan bahasa Sasak tertinggi. Hal ini didasari oleh responden yang 

menunjukkan bahwa pergaulan mereka masih dalam lingkup sesama 

Terune-Dedare dan lebih nyaman berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa Sasak. Responden dan narasumber juga mengatakan lingkungan 

membentuk mereka seperti itu dan sudah merasa nyaman melakukannya 

dalam keseharian. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang 

mengajarkan tentang pelestarian adat dan budaya kepada penerusnya, 

dalam hal ini adalah Terune-Dedare. Selain kebudayaan tentunya harus 

diimbangi dengan pendidikan dan teknologi untuk membentuk pola pikir 

yang maju. 

Berbeda dengan ranah kekeluargaan dan ranah ketetanggaan, pada 

ranah ini dominan penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare adalah 

pada usia 15-20 tahun. Pada ranah pergaulan umumnya usia 15-20 adalah 

usia seseorang menduduki bangku sekolah dan universitas. Responden 

menjelaskan bahwa di ranah pendidikan mereka merasa nyaman 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sasak karena alasan-alasan 

tertentu. Ada yang mengatakan bahwa menggunakan bahasa Sasak pada 

saat jam istirahat yang merupakan saat bersosialisasi merupakan hal yang 

menyenangkan karena akan menimbulkan perasaan nyaman dan akrab. 

Pada usia 21-30 tahun, penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare di 

ranah pergaulan juga tidak memiliki banyak perbedaan namun rerata 

penggunaannya menunjukkan angka yang lebih rendah. Berbeda dengan 
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ranah ketetanggaan, pada ranah pergaulan gejala pemakaian bahasa oleh 

Terune-Dedare membentuk skalabilitas berdasarkan usia pemakainya. 

Semakin muda usianya maka bahasa Sasak semakin sering digunakan. 

Menurut hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa semakin muda usia 

Terune dan Dedare maka semakin besar keinginan untuk menggunakan 

bahasa Sasak di dalam lingkungan pergaulannya. Hal ini disebabkan 

karena pengaruh ajaran orang tua dan kegiatan belajar mengajar di sekolah 

yang menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Sasak. 

 

4.2.2 Pengaruh penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare terhadap 

pemertahanan bahasa Sasak 

Bahasa Sasak merupakan aset budaya yang sangat dijunjung tinggi 

di gumi Sasak. Terbukti oleh pernyataan penggunanya yaitu suku Sasak 

sendiri, maupun penutur bahasa Sasak yaitu ketika menggunakan bahasa 

Sasak ada rasa bangga karena bisa menyatu dengan kebudayaan Sasak 

yang eksotis. Peran Terune-Dedare sebagai penerus bahasa ibu adalah 

menggunakan bahasa Sasak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

ranah keluarga, ranah ketetanggaan, maupun pergaulan. Hasil kuisioner 

dan wawancara dengan Terune-Dedare menunjukkan bahwa kebiasaan 

yang membudaya mengenai penggunaan bahasa Sasak dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan awal sebuah pemertahanan bahasa.  

Di tengah lingkungan yang bahasa kesehariannya beragam, 

eksistensi bahasa Sasak masih termasuk tinggi atau sering digunakan. 

Budaya berbahasa berawal mula dari keluarga. Jika suatu keluarga mampu 
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mendidik dan mengajarkan seluruh anggota keluarga untuk mencintai dan 

menggunakan bahasa Sasak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

konteks yang tepat, maka keluarga tersebut dikatakan telah berhasil 

mengupayakan sebuah pemertahanan bahasa terlebih budaya. Di lokasi 

penelitian, didapatkan fakta bahwa budaya yang dibiasakan dalam 

keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk anak-anak 

yang berkualitas dalam hal pelestarian budaya. Pengakuan Terune-Dedare 

bahwa sebagian besar memperoleh pendidikan bahasa atau diajarkan 

bahasa Sasak sejak kecil, sehingga seiring berjalannya waktu mereka 

menjadi terbiasa menggunakannya dalam keseharian. Inilah yang terjadi 

pada Terune-Dedare dalam upaya pelestarian bahasa Sasak. Namun 

seiring hal tersebut berlangsung, terdapat dua kategori atau golongan 

pengajaran bahasa Sasak. Tidak semua Terune maupun Dedare menguasai 

bahasa Sasak halus. Ini dikarenakan ciri bahasa Sasak adalah terdapat 

beragam dialek serta tingkatan.Tingkatan yang dimaksud adalah ragam 

bahasa halus dan bahasa kasar.Bahasa halus atau bahasa tinggi (T) 

umumnya diajarkan oleh keluarga yang asal usulnya dari keluarga 

bangsawan atau keluarga yang berpendidikan. Bangsawan dan 

berpendidikan memiliki perbedaan, disebut bangsawan apabila keluarga 

tersebut termasuk ke dalam keturunan raja atau darah biru. Sedangkan 

keluarga berpendidikan adalah keluarga yang beruntung memperoleh 

pendidikan setinggi-tingginya sehingga memiliki kesadaran akan 

penggunaan bahasa Sasak. Bahkan ada kecenderungan bahasa Sasak yang 
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digunakan adalah bahasa halus (T). Hal ini merupakan upaya atau 

kesadaran akan pentingnya mengajarkan kepada anak-anak tentang bahasa 

ibu mereka. Keluarga berpendidikan yang berasal dari silsilah tidak 

bangsawan, melakukan suatu pembaharuan dengan mengajarkan anak 

mereka bahasa T. Ini dimaksudkan agar dalam pergaulan, anak-anak 

meraka atau Terune-Dedare terbiasa menggunakan bahasa T serta 

mengangkan derajat keluarga di masyarakat luas. Bahasa Sasak halus 

digunakan tidak hanya untuk komunikasi biasa, namun ada maksud 

dibaliknya yaitu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi 

penggunanya untuk mengangkat derajat mereka sebagai orang terhormat. 

Faktor lingkungan jugamempengaruhi penggunaan bahasa Sasak 

contohnya di kalangan usia sebaya oleh Terune-Dedare yang mengaku 

merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Sasak. Dialek bahasa halus 

dan kasar tidak menjadi kendala, jadi mereka merasa bebas untuk 

berekspresi menggunakan bahasa dan istilah sasak. Istilah-istilah sasak 

atau kode yang tercipta diantara mereka juga kadang hanya mereka yang 

mengerti dan diaplikasikan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Usia 

yang tidak jauh berbeda atau biasa disebut dengan usia sebaya merupakan 

sebuah jembatan bagi lancarnya komunikasi karena pemahaman dan 

pengetahuan mereka mengenai suatu bahasa kurang lebih sama. Terdapat 

kecenderungan atau sikap saling mengajak untuk menggunakan bahasa 

daerah dalam pergaulan, karena ketika Terune-Dedare yang sebaya 

berkumpul maka ada persaingan tentang pengetahuan mengenai suatu 
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bahasa, sehingga sangat mudah untuk saling mempengaruhi dalam 

penggunaan bahasa. 

Terune-Dedare yang dalam hal ini merupakan anak dari orangtua 

yang bersuku Sasakdi lingkungan Sasak, dimulai dari lingkungan keluarga 

pastinya tidak lepas dari menggunakan bahasa daerahnya sendiri yaitu 

bahasa Sasak, maka sikap maupun bahasa yang akan tertanam di benak 

Terune-Dedare adalah sikap dan bahasa orang Sasak. Kemudian 

lingkungan lain yang mempengaruhi penggunaan bahasa ini adalah 

lingkungan diluar rumah, diantaranya lingkungan bermain sehari-hari, 

lingkungan sekolah atau pendidikan maupun lingkungan kerja. 

Lingkungan-lingkungan tersebut kadang memaksa Terune-Dedare untuk 

menggunakan suatu bahasa yang dimengerti oleh semua orang yaitu 

bahasa nasional bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa daerah di ranah 

pendidikan maupun di ranah kantor dirasa kurang kecuali ketika lawan 

bicara di sekolah ataupun di kantor adalah orang yang bersuku Sasak. 

Faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Sasak dalam 

upaya pemertahanannya adalah faktor kebudayaan dan kebiasaan disertai 

dengan faktor lingkungan. Namun dibalik keseluruhan faktor-faktor 

tersebut, hal yang paling mempengaruhi penggunaan bahasa Sasak oleh 

Terune-Dedare di Mataram adalah keinginan dari dalam hati untuk 

menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tidak lepas dari 

faktor didikan orang tua dan pembelajaran di sekolah.Keinginan untuk 
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melestarikan suatu produk budaya yaitu bahasa ibu sesungguhnya berasal 

dari dalam diri sendiri. 

Salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi bahasa Sasak 

yang dapat dilakukan oleh Terune-Dedare adalah dengan memperlihatkan 

sikap bahasa yang bangga, suka, dan setia akan bahasa Sasak. Sikap 

bahasa adalah cara seseorang berperilaku dan berkomunikasi dengan orang 

lain dalam suatu lingkungan. Sikap bahasa akan berpengaruh pada 

identitas seseorang dalam pergaulan sehari-hari. Orang-orang seperti ini 

memiliki motif untuk mempertahankan eksistensinya di tengah 

pergaulan.  Hal ini terjadi pada sebagian Terune-Dedare Sasak karena 

merasa bisa diterima oleh kelompok mana pun tanpa mengubah 

identitasnya sehingga ia tidak memiliki alasan yang kuat untuk 

mengubahnya atau bisa juga karena faktor kebiasaan.  Seperti yang 

terjadidi lingkungan-lingkungan di kota Mataram yang dihuni oleh 

berbagai etnis, namun Terune-Dedare tetap eksis menggunakan bahasa 

Sasak dalam komunikasi mereka. Contohnya lingkungan Dasan Agung 

yang merupakan daerah permukiman bagi mahasiswa-mahasiswa dari 

berbagai daerah, justru penggunaan bahasa Sasak di daerah tersebut sangat 

terjaga. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian penggunaan bahasa dalam 

ranah pergaulan di lingkungan Dasan Agung menunjukkan angka 76% 

yang berarti Terune-Dedare masih aktif berkomunikasi dengan bahasa 

Sasak. Sikap bahasa seperti inilah yang diharapkan dan merupakan upaya 

pemertahanan suatu bahasa oleh penerus pengguna bahasa ibu khususnya 
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bahasa Sasak. Di sisi lain, ada juga beberapa Terune-Dedare yang ingin 

melebur pada suatu kelompok sosial tertentu dalam pergaulan sehingga ia 

menyamakan dirinya dengan kelompok tersebut agar bisa 

diterima. Fenomena seperti ini juga sangat mungkin terjadi dalam 

pergaulan, namun tidak berpengaruh besar karena sikap bahasa seperti ini 

tidak bertahan lama dikarenakan faktor kelabilan berbahasa seseorang 

yang hanya ikut-ikutan dan agar bisa memperoleh identitas dalam suatu 

kelompok masyarakat.  

Terune-Dedare di Kota Mataram adalah Terune-Dedare yang 

memiliki sikap bahasa yang sangat baik, dalam hal ini mencerminkan 

suatu upaya terhadap pemertahanan bahasa Sasak. Dibuktikan dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Sasak dalam 

kehidupan sehari-hari masih dominan. Sikap kesetiaan bahasa, kebanggan 

bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa adalah sikap-sikap yang 

ditunjukkan oleh Terune dan Dedare di kota Mataram. Seiring dengan hal 

tersebut, diperlukan kontribusi lebih dari ranah pendidikan untuk 

menanamkan sikap dan rasa cinta terhadap bahasa ibu sebagai upaya 

pemertahanan bahasa Sasak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Mataram adalah ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

merupakan tempat pusat pemerintahan. Berbagai suku bangsa mendiami kota 

Mataram sehingga terdapat penggunaan bahasa yang beragam antar suku 

bangsa dalam ranah keluarga maupun pergaulannya. Perbedaan inilah yang 

menjadi dasar penelitian penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare atau 

dalam bahasa Indonesia adalah remaja asli suku Sasak di kota Mataram. Fokus 

penelitian ini adalah bahasa Sasak yang digunakan oleh Terune-Dedare dalam 

ranah keluarga, tetangga, dan pergaulan sehari-hari. Simpulan penelitian ini 

akan dijabarkan dalam beberapa butir penjelasan dibawah ini ; 

1. Dalam ranah keluarga penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-

Dedaremasuk dalam kategori „lebih sering menggunakan bahasa Sasak dari 

bahasa Indonesia‟, Berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan dalam 

kuisioner diperoleh data bahwa secara keseluruhan rata-rata pilihan 

penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedaredi kota Mataram sebesar 

3,93 dari skala 5. 

2. Rerata skala penggunaan bahasa Sasak oleh Terune-Dedare kota Mataram 

pada ranah ketetanggaan adalah 3,88 yang berarti penggunaan bahasa Sasak 

„lebih sering‟ daripada bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di 
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dalam kehidupan bertetangga, Terune-Dedare kota Mataram masih 

termasuk aktif menggunakan bahasa Sasak.  

3. Penggunaan bahasa Sasak pada ranah pergaulan di kota Mataram tergolong 

ke dalam kategori „lebih sering menggunakan bahasa Sasak daripada 

bahasa Indonesia‟ dengan total mean sebesar 3,80. 

4. Terune-Dedare di Kota Mataram adalah Terune-Dedare yang memiliki 

sikap bahasa yang sangat baik, dalam hal ini mencerminkan suatu upaya 

terhadap pemertahanan bahasa Sasak. Dibuktikan dengan hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Sasak dalam kehidupan 

sehari-hari masih dominan. Hal-hal yang mempengaruhi penggunaan 

bahasa Sasak adalah faktor kebudayaan, kebiasaan dan faktor lingkungan. 

Sikap kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma 

bahasa adalah sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Terune dan Dedare di 

kota Mataram.  

Terlihat jelas dari hasil penelitian penggunaan bahasa Sasak di Kota 

Mataram khususnya oleh Terune-Dedare di ranah kekeluargaan, 

ketetanggaan, dan pergaulan, bahwa bahasa Sasak masih menjadi pilihan 

utama bagi Terune-Dedare dalam berkomunikasi. Dapat dikatakan bahwa 

pola kedwibahasaan Terune-Dedare di kota Mataram masih stabil. 

 

5.2 Saran-Saran 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang yang memiliki kajian relevan. Begitu pula hasil penelitian ini 

sebagai pendorong semangat pemerintah daerah untuk melaksanakan 
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pembangunan mental anak muda khususnya Terune-Dedare dalam berbahasa 

Sasak. Contohnya dengan menanamkansejak dini rasa cinta dan bangga akan 

penggunaan bahasa Sasak. Hal ini dapat dilakukan dengan caramemberikan 

edukasimelalui lembagapra-sekolah seperti PAUD, belajar dapat dilakukan 

sambil bermain. Hal serupa telah diaplikasikan dalam mempelajari bahasa 

asing, sedangkan untuk pembelajaran bahasa Sasak belum pernah dilakukan. 

Pembelajaran bahasa Sasak sejak dini juga bisa dilakukan oleh orang 

tua di rumah sehingga saat anak menerima pendidikan di lembaga pra-

sekolah, setidaknya sudah menguasai beberapa kata dalam bahasa Sasak. 

Anak-anak yang teredukasi sejak dini, akan tumbuh menjadi Terune-Dedare 

yang memiliki rasa cinta dan bangga akan penggunaan bahasa Sasak dalam 

komunikasi sehari-hari. Disinilah nanti dapat kita lihat pergerakan yang nyata 

mengenai pelestarian budaya khususnya kesetiaan akan bahasa Sasak oleh 

generasi muda yaitu Terune-Dedare di kota Mataram. 
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