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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Suku Sasak adalah masyarakat asli yang mendiami Pulau 

Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok diapit oleh Pulau Bali dan 

Sumbawa yang dipisahkan dengan Selat Lombok dan Selat Alas, 

Mataram menjadi kota tersibuk dan terpadat di pulau Lombok—

Ibukota Propinsi NTB. Topografi pulau ini didominasi oleh gunung 

berapi—Rinjani yang ketinggiannya mencapai 3.726 mdpl. 

Masyarakat Sasak memanfaatkan tanah Lombok yang subur 

untuk pertanian, sektor lain yang berkembang pesat hingga kini 

adalah pariwisata. Struktur masyarakatnya mengenal suatu 

pelapisan—penggolongan masyarakat, secara sosial-politik 

masyarakat Sasak dapat digolongkan kedalam dua tingkatan 

utama yaitu golongan bangsawan yang lazim disebut perwangsa 

dan golongan masyarakat kebanyakan yang disebut jajar karang 

atau bangsa Amaq Kangkung. 

 

Bahasa yang digunakan masyarakat Lombok adalah bahasa 

Sasak—sangat vital dalam kehidupan sosial-budaya keseharian. 

Bahasa Sasak merupakan irisan dari banyak bahasa daerah yang 

berkembang—diakui di Indonesia dan mempunyai peran penting 

dalam kemajemukan budaya—Bahasa di Indonesia. Berdasarkan 

pengamatan langsung, ada kekhawatiran atas kecenderungan 

pengguna bahasa Sasak yang semakin jarang dan menjadi 

bahasa yang kaku di kalangan generasi muda—penerus 

kebudayaan. Menurut UNESCO bahasa daerah ditinggalkan oleh 

penuturnya lantaran derasnya arus globalisasi dan 
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perkembangan teknologi digital. Di banyak tempat di dunia, 

bahasa ibu sedang berjalan menuju ke kepunahannya, lebih 

spesifik National Geographic merinci bahwa ada 1 bahasa ibu di 

dunia yang punah setiap 14 hari. 

 

Bertolak pada kekhawatiran itulah karya ilmiah ini hendak 

menjawab persoalan tersebut dan berupaya merespon tantangan 

yang semakin kompleks atas nasib budaya Sasak. Persoalan 

ancaman kepunahan bahasa Sasak itu bisa disiasati dengan 

beberapa cara: (1) Mainstreaming penggunaan bahasa Sasak 

kedalam materi peslajaran sekolah. (2) Pendokumentasian 

bahasa Sasak dalam bentuk media cetak. (3) Pembuatan aplikasi 

kamus Sasak berbasis WEB, desktop maupun mobile. Didasari 

oleh perkembangan jaman dan teknologi informasi 

pengusungnya, peneliti memilih untuk membangun “Kamus 

Bahasa Sasak - Indonesia berbasis WEB Menggunakan CSS 

Framework Bootstrap”. Pendekatan inilah yang memungkinkan 

untuk diambil sebagai alat pendokumentasian digital dan 

merupakan salah satu cara yang efektif dalam rangka 

menyelamatkan bahasa Sasak agar tetap survive untuk melawan 

hegemoni globalisasi perkembangan teknologi digital saat ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bertolak pada seluruh paparan diatas, karya ilmiah ini 

hendak menjawab pertanyaan dasar berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem basis data dari “Kamus Bahasa 

Sasak – Indonesia”? 

2. Bagaimana merancang user interface “Kamus Bahasa Sasak 

– Indonesia” berbasis WEB? 
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1.3. Ruang Lingkup 

1. Teks editor yang digunakan yakni “Sublime Text”. 

2. Sistem dirancang dengan bahasa pemrograman PHP V.5.2.6. 

3. Server Package Software yang digunakan AppServ 2.5.10, 

Apache Web Server Version 2.2.8, MySQL Database Version 

5.0.51b, phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3. 

4. Bahasa Sasak yang digunakan terdapat ketegori bahasa, 

yaitu bahasa halus dan bahasa standar—tingkat rendah. 

5. Pencarian terjemahan pada database terbatas pada bahasa 

Sasak ke Indonesia saja. 

6. Pencarian terjemahan hanya satu kata saja. 

7. Informasi tentang kata kerja, kata sifat dan kata benda. 

  

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Menghimpun dan mendokumentasikan kosakata Sasak dan 

terjemahannya kedalam bahasa Indonesia. 

2. Membangun sistem berbasis WEB untuk mendeseminasikan 

bahasa sasak, khususnya kepada generasi muda Lombok. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Menambah khasanah kajian linguistik—bahasa Sasak dan 

ragam kajian teoritis khususnya dalam pendekatan etnografi. 

2. Menyumbangkan atau mengkontribusikan perangkat lunak 

“Kamus Sasak–Indonesia” bagi sistem pendidikan di 

Indonesia. 

3. Memperkaya koleksi pustaka dan khasanah aplikasi di STMIK 

AKAKOM. 

4. Sebagai informasi atau sumber referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 


