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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan data, peneliti menyimpulkan bahwa 

perencanaan adalah upaya mempertahankan suatu bahasa. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, masyarakat Timor di Sumedang menunjukkan pemertahanan 

bahasa Tetun. Pemertahanan bahasa Tetun ditandai dengan perencanaan bahasa 

yang dilakukan oleh masyarakat Timor di Sumedang. Perencanaan bahasa Tetun 

didorong oleh dua hal. Pertama, penggunaan bahasa Tetun sebagai media 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Responden memilih menggunakan 

bahasa Tetun tergantung pada situasi kebahasaan dalam empat ranah, yaitu ranah 

keluarga, ranah ketetanggaan, ranah kekariban, dan ranah transaksi. Tetapi hal 

yang paling penting adalah bagaimana responden memilih menggunakan bahasa 

Tetun sebagai media komunikasi pada ranah keluarga sebagai ranah utama dalam 

kerangka pemertahanan bahasa.  Kedua, masyarakat Timor di Sumedang 

memperlihatkan sikap positif terhadap bahasa Tetun.  

Sikap positif terhadap bahasa Tetun ditandai oleh tiga ciri pokok, yaitu 

kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. 

Kesetiaan bahasa dilihat dari keinginan kuat dari responden untuk 

mempertahankan bahasa Tetun. Upaya mempertahankan bahasa Tetun ialah 

menjadikan bahasa Tetun sebagai bahasa pengantar dalam peristiwa komunikasi 

sehari-hari. Masyarakat Timor di Sumedang menunjukkan kebanggaan bahasa 

dengan menjadikan bahasa Tetun sebagai identitas etnik mereka. Terlebih ketika 
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berada dalam masyarakat multi bahasa, bahasa Tetun sebagai identitas bagi 

penuturnya merupakan suatu keyakinan dan cara pandang penuturnya terhadap 

diri mereka sendiri dan keyakinan ini terus menerus dibentuk dalam kehidupan 

sehari-hari mereka di tengah interaksi dengan masyarakat Sunda. Kesadaran akan 

norma bahasa ditunjukkan oleh responden untuk menggunakan bahasa Tetun 

dengan baik dan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. 

Perencanaan bahasa Tetun yang telah dilakukan masyarakat Timor di 

Sumedang meliputi perencanaan status dan perencanaan pemerolehan. Realisasi 

dari perencanaan status ialah seluruh responden memberi kedudukan yang jelas 

kepada bahasa Tetun sebagai bahasa pengantar pergaulan di kalangan masyarakat 

Timor di Sumedang. Bahasa Tetun memiliki fungsi sebagai bahasa kelompok 

artinya bahasa konvensional antara anggota dari kelompok budaya atau etnis 

Timor di Sumedang. Bahasa Tetun dikatakan sebagai bahasa “resmi” karena 

bahasa tersebut (1) ditetapkan oleh pemilik bahasa itu sebagai bahasa resmi, (2) 

dipergunakan oleh penutur dalam aktivitas sehari-hari, dan (3) dipergunakan 

sebagai bahasa pengantar pada acara-acara resmi di kalangan masyarakat Timor di 

Sumedang.  

Perencanaan pemerolehan menitikberatkan pada pengajaran dan 

pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa Tetun dilakukan pada ranah yang 

paling kecil, yaitu ranah keluarga. Orangtua yang memiliki bahasa ibu yang sama 

memilih mengajarkan bahasa Tetun kepada anaknya sebagai bahasa pertama 

mereka. Upaya perencanaan pemerolehan oleh reponden yang dilakukan secara 

kelompok adalah dengan mendirikan sebuah lembaga bahasa yang dikhususkan 
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untuk pengajaran bahasa Tetun bagi anak-anak muda Timor, terutama bagi orang 

Timor yang kurang menguasai bahasa Tetun. 

Perencanaan bahasa Tetun tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa 

dukungan dari masyarakat pemilik bahasa itu sendiri. Anggota masyarakat Timor 

di Sumedang mendukung penuh seluruh upaya pemertahanan bahasa Tetun. 

 

B. IMPLIKASI 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan, di 

antaranya pembahasan kurang mendalam, kurangnya jumlah data dan teori yang 

digunakan menjadi kelemahan penelitian ini. Tetapi penelitian ini dapat 

memperkaya kajian tentang sikap dan perencanaan bahasa yang masih sedikit 

jumlahnya di Indonesia. 

Alangkah baiknya jika banyak peneliti lain yang berminat mengkaji 

perencanaan bahasa, baik kajian terhadap bahasa Tetun, maupun kajian terhadap 

bahasa daerah lainnya. Bahasa daerah dan bahasa nasional memiliki kedudukan 

dan fungsi yang berbeda. Bahasa daerah dan bahasa nasional memiliki kedudukan 

yang sama pentingnya. Tetapi bahasa daerah kurang mendapat perhatian yang 

serius. Hal ini terkadang menjadi masalah yang dikhawatirkan oleh masyarakat 

penggunanya akan kelanjutan nasib bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu 

diupayakan sebuah perencanaan bahasa agar bahasa-bahasa daerah terpelihara 

dengan baik dan mendapat perhatian yang baik dari pemerintah. 
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C. REKOMENDASI 

Peneliti menyarankan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain yang 

tertarik untuk mengkaji sikap dan perencanaan bahasa masyarakat Timor di 

Sumedang. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memiliki kekurangan 

dalam kedalaman materi dan pembahasannya. Oleh karena itu, peneliti lain dapat 

melanjutkan dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data lainnya. 

Peneliti lain juga dapat mengkaji hasil dari perencanaan bahasa yang telah 

dilakukan oleh masyarakat Timor di Sumedang, yang belum sempat diteliti lebih 

lanjut oleh peneliti. 


