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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Merujuk pada temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, dengan ini penulis menyimpulkan bahwa sikap bahasa siswa sekolah 

dasar, dalam hal ini anak-anak keturunan Aceh di kota Bandung terhadap bahasa 

daerah khususnya bahasa Aceh dan terhadap bahasa Indonesia masih sangat 

rendah. Tidak ada satupun yang memiliki sikap positif untuk semua aspek, yaitu 

aspek kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran. Rata-rata sikap bahasa yang positif 

hanya pada aspek kebanggaan dan/atau pada aspek kesetiaan saja. 

Secara khusus, penulis merumuskan beberapa simpulan dari penelitian ini. 

Pada aspek kebanggaan terhadap bahasa Aceh, rata-rata menunjukkan sikap yang 

positif. Artinya hampir seluruh siswa-siswa Sekolah Dasar yang memiliki 

keturunan Aceh di kota Bandung memiliki sikap bangga terhadap bahasa Aceh. 

Dibuktikan dengan data hasil observasi, yaitu 13 dari 15 anak memiliki sikap 

bangga terhadap bahasa Aceh. Sikap bangga terhadap bahasa Aceh ditunjukkan 

dengan tidak merasa malu ketika menggunakannya, serta rasa penasaran dan rasa 

ingin tahu yang lebih terhadap bahasa Aceh.  

Adapun sikap bangga terhadap bahasa Indonesia, semua anak-anak 

keturunan Aceh di kota Bandung memiliki sikap bangga terhadap bahasa 

Indonesia. Bangga terhadap bahasa Indonesia ditunjukkan dengan penggunaan 

bahasa sehari-hari di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. 

Untuk aspek kesetiaan terhadap bahasa daerah, terutama kesetiaan terhadap 

bahasa Aceh berbanding terbalik dengan aspek kebanggaan. Sikap setia siswa-

siswa Sekolah Dasar di kota Bandung yang memiliki garis keturunan Aceh masih 

sangat rendah. Hampir seluruhnya tidak memiliki sikap setia terhadap bahasa 

Aceh. Anak-anak keturunan Aceh di kota Bandung lebih sering menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Jikalaupun menggunakan bahasa 

Aceh, frekuensi atau intensitasnya lebih rendah dari penggunaan bahasa Indonesia. 

bahkan sering menggunakan dua bahasa secara bersamaan, dan tidak konsisten. 
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Sikap setia terhadap bahasa Indonesia lebih baik dari sikap setia terhadap 

bahasa Aceh. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa anak-anak keturunan Aceh 

di kota Bandung lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan 

sehari-hari. Namun terdapat beberapa partisipan yang menggunakan bahasa 

Indonesia bercampur dengan bahasa daerah ataupun bahasa Inggris, dan sering 

tidak konsisten, kadang-kadang menggunakan bahasa daerah, dan kadang-kadang 

menggunakan bahasa Indonesia. Artinya, sikap bahasa anak-anak Aceh terhadap 

bahasa Indonesia pada aspek kesetiaan sangat bervariasi. Namun secara 

keseluruhan, anak-anak keturunan Aceh di kota Bandung memiliki sikap setia 

terhadap bahasa Indonesia, terlihat dari data yang diperoleh, yang menunjukkan 

partisipan lebih banyak yang memiliki sikap positif dari pada sikap negatif. 

Adapun sikap sadar atau kesadaran terhadap bahasa Aceh dan bahasa 

Indonesia sangat rendah. Dengan kata lain sikap bahasa anak-anak keturunan 

Aceh di kota Bandung terhadap bahasa Aceh dan bahasa Indonesia berada pada 

katagori negatif. Penggunaan bahasa Aceh banyak yang menyalahi kaidah, seperti 

penggunaan kata ganti yang tidak tepat, dan kesalahan-kesalahan pada segi fonem 

yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna. Hal yang sama juga terjadi pada 

penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan bukanlah bahasa baku, 

termasuk ketika berada di sekolah, dan sering menggunakan bahasa Indonesia 

yang bercampur dengan bahasa daerah hingga bahasa Inggris. 

Penulis juga menemukan anak-anak keturunan Aceh yang ada di kota 

Bandung tidak hanya menunjukkan sikap bangga, setia dan memiliki kesadaran 

terhadap bahasa Aceh. Namun juga ditemukan beberapa yang menunjukkan sikap 

bahasa yang positif terhadap bahasa Sunda. Bahkan sikap kesetiaan dan kesadaran 

terhadap bahasa Sunda melebihi sikap kesetiaan dan kesadarannya terahadap 

bahasa Aceh. 

Sikap bahasa yang dimiliki partsipan, seperti yang dijelaskan di atas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik sikap bahasa terhadap bahasa daerah 

maupun sikap bahasa terhadap bahasa Indonesia. Beberapa faktor yang 

memengaruhi sikap bahasa terhadap bahasa daerah adalah identitas etnik, 

penggunaan bahasa sehari-hari, kontak dengan bahasa nasional. Adapun faktor-
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faktor yang memengaruhi sikap bahasa terhadap bahasa Indonesia adalah 

kebiasaan meniru, serta pemakaian bahasa sehari-hari 

 

B. Rekomendasi 

Pada akhir penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal yang 

berkaitan dengan sikap bahasa anak-anak keturunan Aceh di kota Bandung. 

Rekomendasi ini ditujukan kepada orang tua partisipan, kepada semua orang tua 

atau semua masyarakat Aceh yang tinggal di kota Bandung, serta kepada seluruh 

masyarakat Aceh di mana pun berada. Baik itu yang berada di Aceh maupun yang 

berada di kota-kota besar lainnya. Rekomendasi ini juga ditujukan kepada guru-

guru, dan kepada para peneliti lainnya. 

Orang tua hendaknya selalu memerhatikan penggunaan bahasa anak-

anaknya, agar bahasa yang digunakan tidak menyalahi kaidah bahasa yang 

berlaku, baik itu bahasa Aceh maupun bahasa Indonesia. Selain dari pada itu, 

orang tua juga dituntut untuk selalu membiasakan anak-anaknya menggunakan 

bahasa Aceh yang santun, terutama ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. 

Selanjutnya, orang tua sedianya membatasi durasi menonton telivisi agar anak-

anak tidak banyak mengadopsi bahasa-bahasa gaul, dan bahasa Indonesia tidak 

baku. Serta membatasi pengaruh teknologi lainnya, seperti permainan-permainan 

digital yang dapat memengaruhi perkembangan dan penggunaan bahasa anak. 

Masyarakat Aceh di kota Bandung dan juga yang tinggal di kota-kota besar 

lainnya, hendaknya selalu membiasakan anak-anaknya menggunakan bahasa 

Aceh, dan menjadikan bahasa Aceh sebagai bahasa pertama, demi keutuhan dan 

terpeliharanya bahasa Aceh itu sendiri.  

Adapun guru-guru diharapkan untuk selalu membiasakan siswa 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama menggunakan 

bahasa Indonesia yang baku ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Untuk para peneliti di bidang kebahasaan, hendaknya selalu meneliti tentang 

sikap bahasa, terutama sikap bahasa terhadap bahasa daerah pada anak-anak yang 

multibahasa dan anak-anak hasil perkawinan silang, agar kelestarian bahasa 
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daerah tetap terjaga. Penelitian sikap bahasa daerah tidak hanya terbatas pada 

bahasa Aceh, namun juga dapat dilakukan pada semua bahasa daerah yang ada di 

Indonesia.  

Peneliti selanjutnya dapat kembali melakukan penelitian dengan 

permasalahan yang sama dengan penelitian ini, namun dari sudut pandang dan isu 

utama yang berbeda, karena masih banyak hal-hal yang harus ditindak lanjut dari 

penelitian ini, seperti kefektifan penggunaan sastra dalam upaya menumbuhkan 

sikap bahasa yang positif. 


