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ABSTRAK 

PEMERTAHANAN BAHASA SASAK 

DIALEK NGENO-NGENE 

DI KELURAHAN DASAN AGUNG 

KOTA MATARAM 

 

Oleh 

 
DIAN SOPIANI 

 

  

 Permasalahan utama yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk 

pemertahanan bahasa dan pola pemakaian 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di 

Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan Agung 

dalam kegiatan sehari-hari. Penelitian ini 

betujuan untuk mendeskripsikan bentuk 

pemertahanan bahasa dan pola pemakaian 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di 

Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan Agung 

dalam kegiatan sehari-hari. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner serta melakukan 

penyimakan dalam setiap percakapan 

penutur. Data yang terkumpul kemudian 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif 

 Berdasarkan hasil penelitian 

tentang pemertahanan bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene di Kelurahan Dasan Agung 

dapat diketahui beberapa hal; (1) bentuk 

pemertahanan bahasa cenderung positif 

dalam setiap ranah, secara keseluruhan dari 

semua kelompok (remaja, dewasa dan orang 

tua) persentase  pemertahanan bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene adalah 90,83% atau 

sekitar 54 responden; dan (2) pola 

pemakaian bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene masih dipakai untuk berkomunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari 

  

Kata kunci : sosiolinguistik, pemertahanan 

bahasa, ranah, dan dialek 

ngeno-ngene 

ABSTRACT 

 

Sasak Language Dialect 

Preservation Ngeno - Ngene in The 

Village Dasan Agung of Mataram 

City 

 

By 

 

DIAN SOPIANI 
  

           The main problems were analyzed in 

this study is a form of language preservation 

and usage patterns Sasak language dialects 

Ngeno-Ngene in Environmental Gapuk 

Dasan Agung village in daily activities. This 

study aims to describe the shape retention of 

language and language usage patterns Sasak 

dialect Ngeno-Ngene in Environmental 

Gapuk Dasan Agung village in daily 

activities. Methods of data collection is done 

by distributing questionnaires and conduct 

of gather in every conversation speaker. The 

collected data is then analyzed by 

descriptive qualitative and quantitative 

descriptive.  

Based on the results of research on 

language preservation Sasak dialect Ngeno-

Ngene in the Village Dasan Agung can be 

seen a few things; (1) form of language 

preservation tend to be positive in every 

sphere, as a whole from all groups 

(adolescents, adults and the elderly) 

percentage preservation Sasak language 

dialects Ngeno-Ngene is 90.83% or about 54 

respondents; and (2) the pattern of language 

use Ngeno-Ngene Sasak dialect still used to 

communicate in everyday life. 

 

Keywords: sociolinguistics, language 

preservation, domains, and dialect ngeno-

ngene



 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada abad modern ini, bentuk bahasa 

yang digunakan pada suatu daerah 

tertentu sangat sukar untuk 

dipertahankan kemurniannya.Kemajuan 

di bidang informasi dan teknologi telah 

memudahkan manusia dalam melakukan 

interaksi.Sebagai bagian dari warga 

dunia, setiap suku bangsa, malah setiap 

pribadi, tak akan luput dari era 

globalisasi. Kecanggihan media turut 

memperlancar proses globalisasi. 

Internet, umpamanya, membuat batas-

batas waktu dan ruang tidak ada 

lagi.Fenomena ini, bagi bahasa daerah 

dapat mendatangkan sisi positif dan 

negatif. Tanpa sikap positif dari 

penuturnya, “beban” yang dipikul 

bahasa daerah akan semakin berat dalam 

keberlangsungan hidupnya. 

Dalam penelitian yang 

dilakukan, peristiwa kebahasaan yang 

diteliti adalah pemertahanan bahasa. Di 

Kelurahan Dasan Agung juga terdapat 

banyak penduduk dari luar  Kota 

Mataram yang berdomisili bahkan 

menjadi penduduk tetap di kelurahan 

ini. Hal ini berdampak pada tergerusnya 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene oleh 

bahasa yang mereka bawa dari asalnya. 

Kemultibahasaan yang terdapat di 

Dasan Agung diantaranya adalah bahasa 

Sasak dialek Memo-Mene, bahasa 

Bima, bahasa Samawa, bahasa Jawa, 

dan bahasa Indonesia. Dari fenomena 

kebahasaan semacam inilah yang 

menjadi latar belakang penulisan ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana 

pemertahanan bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene di Kelurahan Dasan 

Agung Kecamatan Selaparang Kota 

Mataram. Permasalahan tersebut dirinci 

menjadi dua pertanyaan penelitian 

berikut ini. 

1. Bagaimanakah bentuk pemertahanan 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di 

Lingkungan Gapuk , Kelurahan 

Dasan Agung, Kota Mataram? 

2. Bagaimanakah pola pemakaian 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di 

Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan 

Agung Kota Mataram dalam kegiatan 

sehari-hari? 

 

 



 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

 Berdasarkan rumusan 

masalah di atas, tujuan umum dari 

penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pemertahanan 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di 

Lingkungan Gapuk kelurahan Dasan 

Agung Kota Mataram. 

b. Tujuan Khusus 

 Berdasarkan rincian 

permasalahan di atas tujuan khusus 

dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk 

pemertahanan bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di 

Lingkungan Gapuk Kelurahan 

Dasan Agung. 

2. Mendeskripsikan polapemakaian 

bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene di Lingkungan Gapuk 

dalam kegiatan sehari-hari. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara Akademis 

Untuk mencapai salah satu 

persyaratan guna mencapai 

kebulatan studi Strata Satu (S1) 

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram. 

b. Secara Teoretis 

   Sebagai dasar untuk 

menambah pengetahuandalam 

rangka pengembangan ilmu bahasa 

khususnya Bahasa, Sastra Indonesia 

dan Daerah yang berkaitan dengan 

pemertahanan bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene di Lingkungan 

Gapuk Kelurahan Dasan Agung 

Kota Mataram.Penelitian ini juga 

bertujuan menghasilkan deskriptif 

properti bahasa, sehingga 

digunakan sebagai alternatif 

pendukung dalam pengkajian ilmu 

bahasa dan dijadikan dokumentasi 

akademis.Penelitian ini juga dapat 

dijadikan refrensi bagi peneliti 

berikutnya untuk meneliti topik ini. 

c. Secara Praktis 

   Sebagai bahan masukan 

pemikiran bagi peneliti/peminat 

Bahasa dan Sastra Indonesia dan 

Daerah terutama yang berkaitan 

dengan Sosiolinguistik khususnya 

tentang Pemertahanan 

Bahasa.Selain itu, manfaat praktis 

dari temuan penelitian 

pemertahanan bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene ini adalah 

membangun kesadaran berbahasa 

Sasak yang positif sehingga bahasa 



 

 

daerah itu tetap  memenuhi 

perannya sebagai penanda identitas 

etnis, baik dalam peran sosial dan 

alat komunikasi. Di samping itu, 

agar pola penggunaan bahasa dalam 

berbagai ranah dan situasi pada 

masyarakat majemuk itu dapat 

digunakan sesuai dengan perannya 

masing-masing dalam ranah 

pemakaiannya. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

a. Sumarsono (1990) mengkaji tentang 

“Pemertahanan bahasa Melayu Loloan 

di Bali”. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan tentang 

pemertahanan bahasa Melayu Loloan 

di Bali yang digunakan oleh 

masyarakat muslim di Kota Negara, 

Bali, termasuk faktor-faktor yang 

mendukung pemertahanan bahasa 

Melayu Loloan di Bali. 

b. Theresye Wantania (1996) yang 

berjudul “Pergeseran dan 

Pemertahanan bahasa Tonsea di 

Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara”. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan adanya hubungan antara 

faktor  demografi dan pemakai bahasa 

Tonsea tersebut. 

c. Ramlan Damanik (2009)yang 

mengkaji tentang “Pemertahanan 

Bahasa Simalungun di Kabupaten 

Simalungun”. Penelitian ini mengkaji 

tentang pemertahanan bahasa 

Simalungun dengan  mendeskripsikan 

penggunaan bahasa responden yang 

dipergunakan pada ranah keluarga, 

ranah pergaulan, ranah pendidikan, 

ranah pemerintahan, ranah transaksi, 

ranah pekerjaan dan ranah tetangga. 

2.2 Landasan Teori 

 Sesuai dengan bidangnya, 

sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan 

memperhitungkan hubungan antara 

bahasa dan masyarakat, khususnya 

masyarakat penutur bahasa itu.Jadi 

jelas, bahwa sosiolinguistik 

mempertimbangkan keterkaitan antara 

dua hal, yaitu linguistik untuk segi 

kebahasaannya dan sosiologi untuk segi 

kemasyarakatannya. 

a. Pemertahanan Bahasa 

 Menurut Sumarsono dan Partana 

(2002)(dalam Aslinda, dkk., 2007:117) 

pemertahanan bahasa merupakan hasil 

dari proses pemilihan bahasa dalam 

jangka waktu yang sangat panjang. 

Secara leksikon pemertahanan berarti 

proses, cara, atau perbuatan 



 

 

mempertahankan (Pusat Bahasa, 

2008:992). 

b. Teori Komponen Tutur 

 Hymes (1972) (dalam Jamzaroh, 

dkk  2012:10) dalam tulisannya yang 

berjudul Models of Interaction 

ofLanguage and Social Life, 

menyatakan adanya delapan komponen 

yang dianggap berpengaruh terhadap 

pemilihan kode dalam bertutur. 

Komponen ini disebut Component of 

Speech yang pada intinya meliputi: 

1)tempat dan suasana tutur, 2) peserta 

tutur, 3) tujuan tutur, 4) pokok tutur, 5) 

nada tutur, 6) sarana tutur ,7) norma 

tutur , dan 8) jenis tuturan.  

c. Penggunaan Bahasa 

 Penggunaan bahasa adalah proses, 

cara, perbuatan menggunakan sesuatu 

(Pusat Bahasa, 2008:375). Penggunaan 

bahasa juga diklasifikasikan dari 

berbagai suasana, topik, dan partisipan 

dari berbagai ranah tersebut. 

d. Ranah 

 Ranah adalah domain atau daerah 

yang seragam yang tertata dengan rapi, 

lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya percakapan merupakan 

kombinasi antara partisipan, topik, dan 

tempat (Pusat Bahasa,2008 : 926-927). 

Dalam penelitian ini, digunakan tujuh 

ranah yaitu ranah keluarga, ranah 

ketetanggaan, ranah pergaulan, ranah 

pendidikan, ranah pekerjaan/tempat 

kerja, ranah transaksi, dan ranah 

keagamaan/adat.Lima ranah 

diantaranya adalah menurut Frasher 

yaitu ranah keluarga, ketetanggan, 

transaksi, pendidikan, dan 

pekerjaan/tempat kerja.Sedangkan dua 

ranah lainnya kekariban dan 

pemerintahan, penulis menggantinya 

dengan ranah pergaulan dan 

keagamaan/adat yang disesuaikan 

dengan keadaan sosial di Lingkungan 

Gapuk Kelurahan Dasan Agung. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

 Populasi adalah sekelompok orang, 

benda, atau hal yang menjadi sumber 

pengambilan sampel; suatu kumpulan yang 

memenuhi syarat tertentu yang berkaitan 

dengan masalah penelitian (Pusat Bahasa, 

2008: 1094).Populasi adalah keseluruhan 

individu yang menjadi anggota masyarakat 

tutur bahasa yang akan diteliti dan menjadi 

sasaran penarikan generalisasi tentang seluk 

beluk bahasa tersebut (Mahsun 2005:28). 

Berdasarkan penutur pokok diatas yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 



 

 

seluruh penutur bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene yang ada di Lingkungan Gapuk. 

3.1.2 Sampel  

 Pemilihan sebagian dari keseluruhan 

penutur atau wilayah pakai bahasa yang 

menjadi objek penelitian sebagai wakil yang 

memungkinkan untuk membuat generalisasi 

terhadap populasi yang dinamakan sampel 

penelitian (Mahsun, 2005:29). Berdasarkan 

pengertian tersebut, wilayah di Mataram 

yang menjadi daerah pengamatan dalam 

penelitian ini adalah Lingkungan Gapuk. 

Jumlah responden dari Lingkungan Gapuk 

adalah 60 responden. Pengambilan 

responden dilakukan secara acak tanpa 

melihat status sosial tetapi dilihat 

berdasarkan usia. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Pada tahap pengumpulan data ini, 

menggunakan konsep ranah seperti yang 

diutarakan oleh Fishman. Menurut Fishman 

(1972)(dalam Sumarsono, 1993:14)dalam 

menggunakan bahasa ada konteks-konteks 

sosial yang melembaga (Instituonal 

Context), yang disebut sebagai ranah 

(domain) yang lebih cocok menggunakan 

ragam atau bahasa tertentu daripada ragam 

bahasa yang lain. Fishman (1972) (dalam 

Syukur 1994:75) berpendapat domain 

didefinisikan sebagai konstruk sosial yang 

diabstraksikan dari topik-topik komunikasi, 

sesuai dengan situasi masyarakat dan ruang 

lingkup aktivitas bahasa. Sedangkan 

beberapa metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data diantaranya. 

3.2.1 Metode Simak 

 Metode simak merupakan metode 

yang digunakan dalam penyediaan data 

dengan cara peneliti melakukan penyimakan 

penggunaan bahasa  (Mahsun, 2005:242). 

Metode simak ini mempunyai teknik dasar, 

yaitu teknik sadap. Dikatakan teknik sadap 

karena penyimakan pada dasarnya dilakukan 

dengan menyadap pemakaian bahasa dari 

informan. Teknik sadap ini sama dengan 

curi dengar dalam metode partisipan (objek 

partisipan) yaitu teknik mendengarkan 

apapun yang didengar tanpa harus meminta 

subjek penelitian untuk membicarakannya 

(Kuswarno, 2008:51). 

3.2.2 Metode Cakap atau Wawancara 

 Metode cakap atau wawancara adalah 

salah satu metode dalam pengumpulan data 

yang  dilakukan dengan cara peneliti 

melakukan percakapan atau kontak dengan 

penutur selaku narasumber (Mahsun, 

2005:128). Metode cakap ini digunakan 

untuk memperoleh tambahan data informasi 

dari sudut pandang subjektif informan. 

 

 



 

 

3.2.3 Metode Survei 

 Metode survei adalah metode 

penyediaan data yang dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner atau daftar tanyaan 

yang terstruktur dan rinci untuk memperoleh 

informasi dari sejumlah besar informan yang 

dipandang representatif  mewakili populasi 

penelitian, Wiseman dan Aro (1970)(dalam 

Mahsun, 2005:246). Dalam penelitian ini, 

kuesioner yang digunakan adalah kuesioner 

tertulis yang bersifat terbuka. Terbuka 

artinya informan diminta memberikan 

jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan 

cocok (Mahsun, 2005:247). Terkait dengan 

konsep ranah, dalam metode survei yang 

berupa penyebaran kuesioner (pertanyaan) 

yang akan menjadi titik tumpu dari beberapa 

ranah yang diambil dari jawaban responden. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif, karena 

sesuai dengan metode pengumpulan data 

yang bisa digunakandalam penelitian 

sosiolinguistik. Analisis deskriptif  kualitatif 

adalah analisis yang digunakan dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan hasil 

penelitian menggunakan kata-kata bukan 

dengan angka (Mahsun, 2005:256). Dalam 

penelitian ini, juga digunakan metode 

kuantitatif yaitu hasil penelitian dijabarkan 

dengan menggunakan angka (Mahsun, 

2005:256). Metode ini digunakan untuk 

menunjukkan jumlah/presentasi penggunaan 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngenepada 

masyarakat asli di Lingkungan Gapuk serta 

untuk menunjukkan apakah bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Lingkungan Gapuk 

dapat dikatakan bertahan atau tidak. 

3.4 Metode Perhitungan Persentase 

 Dalam menganalisis data dilakukan 

dengan cara penghitungan 

persentasemengikuti pola perhitungan 

Muhajir (1979), yaitu perhitungan yang 

didasarkan padajumlah jawaban yang 

masuk. Pertimbangannya adalah bahwa 

setiap pertanyaanmungkin tidak akan 

dijawab oleh responden. Angka persentase 

akan disajikan dalamdua angka dibelakang 

koma.Setelah dianalisis, data dalam  

penelitian ini disusun dalam bentuk 

tabel.Penyusunan dalam bentuk tabel ini 

merupakan tahap lanjutan dalam rangkaian 

proses analisis data, Koentjaraningrat 

(1993)(dalam Damanik, 2009:14). 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis 

Data 

 Hasil analisis data yang berupa temuan 

penelitian sebagai jawaban atas masalah 

yang hendak dipecahkan, haruslah disajikan 

dalam bentuk teori. Metode yang digunakan 

adalah metode formal dan informal. Metode 

formal adalah perumusan dengan 



 

 

menggunakan tanda-tanda atau lambang-

lambang. Sedangkan metode informal 

adalah perumusan dengan menggunakan 

kata-kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis. 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk Pemertahanan Bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-Ngene di Kelurahan 

Dasan Agung 

4.1.1 Pemertahanan Bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-Ngene pada 

Kelompok Remaja 

Jumlah persentase dan responden 

pengguna bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene pada kelompok remaja adalah: 

x = 

= 

87,08%  atau 17 responden. 

4.1.2 Pemertahanan Bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-Ngene pada 

Kelompok Dewasa 

Jumlah persentase dan responden 

pengguna bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene pada kelompokdewasa adalah: 

x = 

= 

92,64%  atau 18 responden.  

4.1.3 Pemertahanan Bahasa Sasak 

Dialek Ngeno-Ngene pada 

Kelompok Orang Tua 

Jumlah persentase dan responden 

pengguna bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene pada kelompokremaja adalah: 

x = 

= 92,77%  atau 19 responden.  

4.2 Pemertahanan Bahasa Sasak Dialek 

Ngeno-Ngene pada Ketiga Kelompok 

(Remaja, Dewasa, dan Orang Tua) 

\ Jumlah persentase dan responden 

pengguna bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene 

pada ketiga kelompok adalah: 

x = = 90,83%  atau 

18 responden.  

4.3 Pola Pemakaian Bahasa Sasak Dialek 

Ngeno-Ngene 

4.3.1 Ranah Keluarga 

Penggunaan bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene pada ranah keluarga dengan topik 

sehari-hari dapat dilihat dalam percakapan 

berikut: 

A :“Hafiz, baitan papuqkudungnasiq 

no” 

 “Hafiz, ambilkan nenek tutup nasi 

itu” 

B :“Papuq ni, kudeng ongkat dengan 

ndeq ape kudung” 

 “Nenek ini, tutup nasi orang bilang 

bukan tutup nasi”  



 

 

A :“Sai ajahm uni mentie?” 

 “Siapa yang mengajar kamu kata itu? 

B : “Inangku” 

 “Ibu saya” 

Percakapan di atas adalah di ruang makan 

keluarga antara seorang nenek dengan 

cucunya yang berusia 5 tahun. Kata kudung 

merupakan bahasa Sasak dialek Meno-Mene 

yang berarti tutup wadah, dan kudeng 

merupakan bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene memiliki arti yang sama dengan 

kudung yaitu tutup wadah. Dalam 

percakapan ini terlihat bahwa orang tua juga 

berusaha mempertahankan bahasanya 

dengan mengajarkan bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene dalam kehidupan keluarga, 

walaupun si anak belum memahami 

perbedaan dan persamaan bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene dengan dialek lainnya. 

4.3.2 Ranah Ketetanggaan 

Ketika berkomunikasi dengan tetangga 

yang bukan sesuku, penutur bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Lingkungan Gapuk 

Kelurahan Dasan Agung juga berusaha tetap 

mempertahankan bahasanya. Perhatikan 

percakapan berikut: 

Bu De :“Mba Anik, minta tolong 

ambilkan bajunya Sabrina di sana.” 

Anik : “Aok Bu De, nengke ku baitan.” 

 “ Ya Bu De, sekarang saya 

ambilkan.” 

Bu De : “Makasi mba Anik.” 

Percakapan di atas adalah antara Ibu Nabila 

yang biasa dipanggil Bu De merupakan 

pendatang dari Pulau Jawa yang sudah 

menetap selama 2 tahun terakhir di 

Lingkungan Gapuk yang ketika 

berkomunikasi dengan tetangga 

menggunakan bahasa Indonesia dengan 

dialek Jawa yang masih sangat kental, dan 

Anik merupakan penutur bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene. Penduduk pendatang 

mengaku mengerti dan memahami bahasa 

Sasak dialek Ngeno-Ngene, namun sulit 

dalam pengucapannya. 

4.3.3 Ranah Pergaulan 

Pada ranah pergaulan ketika 

berinteraksi dengan teman sebaya dan 

sesuku, penutur bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene di Lingkungan Gapuk Kelurahan 

Dasan Agung masih bertahan menggunakan 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene. 

Perhatikan beberapa percakapan berikut ini, 

1. Fathur :“Ton, mbe te aning  lekaq-

lekaq nteh?” 

  “Saudara, kemana kita jalan-

jalan ayo?” 

Anam :“Mol nteh.” 

 “Mol ayo.” 

Fathur : “Nteh, piran?” 

 “Ayo, kapan?” 

Anam: “Bareh, ngkah asar aoq.” 



 

 

        “Nanti, sore ya.” 

Fathur :“Aoq wah. “ 

 “Ya dah.” 

Percakapan di atas adalah antara dua orang 

teman sebaya yang sesuku.Namun, berbeda 

halnya ketika penutur bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene berinteraksi dengan teman 

sebaya dan tidak sesuku. 

2. Firman : “Bro, ikut ayo kerumah 

Deri.” 

Azam  : “Kita jaq ngapain di sana?” 

  “Kita mau ngapain di sana?” 

Firman :“Gak  ada, kumpul-kumpul 

doang.” 

Azam :“Nteh dah .” 

  “Ayo dah.” 

Dalam percakapan di atas terlihat bahwa 

ketika berbicara dengan teman sebaya yang 

tidak sesuku, Azam, penutur bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene tetap menggunakan 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene walaupun 

bahasa Indonesia lebih dominan. Jadi, pola 

pemakaian bahasa Sasak dialek Ngeno-

Ngene pada ranah pergaulan dipakai 

seutuhnya ketika berinteraksi dengan teman 

sesuku saja. 

BAB V PENUTUP 

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan terhadap bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Lingkungan Gapuk, 

Kelurahan Dasan Agungdapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene 

masih bertahan pemakaiannya dalam 

tujuh ranah yaitu ranah keluarga, ranah 

ketetanggaan, ranah pergaulan, ranah 

pendidikan, ranah pekerjaan/tempat 

kerja, ranah transaksi, dan ranah 

keagamaan/adat oleh penutur asli 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene di 

Lingkungan Gapuk Kelurahan Dasan 

Agung Kota Mataram. Dalam tiga 

kelompok yang digunakan, terlihat 

bahwa pada kelompok remaja 

persentase pemertahanan bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene sebanyak 17 

responden (87,08%), kelompok dewasa 

sebanyak 18 responden (92,64%), dan 

kelompok orang tua sebanyak 19 

responden (92,77%). Secara kumulatif, 

persentase pemertahanan bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene pada ketiga 

kelompok di atas sebanyak 54 

responden (90,83%). 

2. Pola pemakaian bahasa Sasak dialek 

Ngeno-Ngene juga masih bertahan 

digunakan dalam kehidupan sehari-

hari oleh penutur asli bahasa Sasak 

dialek Ngeno-Ngene di Lingkungan 

Gapuk Kelurahan Dasan Agung Kota 

Mataram. 



 

 

b. Saran 

Penelitian ini hanyalah 

penelitian sederhana atau penelitian 

kecil tentang masyarakat 

dwibahasawan, tentang penggunaan 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngenedi 

Kelurahan Dasan Agung pada ranah 

keluarga, ranah ketetanggaan, ranah 

pergaulan, ranah pendidikan, ranah 

pekerjaan/tempat kerja, ranah 

transaksi dan ranah keagamaan/adat. 

Perlu penelitian lanjutan yang lebih 

lengkap dengan sampel yang lebih 

besar dan variabel yang lebih 

beragam. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  penggunaan 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngenedi 

Kelurahan Dasan Agung pada semua 

ranah positif. Oleh karena itu, agar 

bahasa Sasak dialek Ngeno-Ngene 

tetap bertahan  perlu melibatkan 

unsur-unsur pemerintahan, 

organisasi-organisasi keagamaan, 

organisasi kemahasiswaan, pakar-

pakar linguistik, tokoh-tokoh 

masyarakat. 
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