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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi penelitian terhadap 

hasil analisis temuan. 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan suatu 

fenomena. Dalam hal ini fenomena yang diamati adalah fenomena code 

mixing, dari bahasa Indonesia dan bahasa Sunda yang dituturkan oleh seorang 

anak. Hal ini menjadi menarik karena terdapat proses kognitif dalam mental 

pikiran seorang anak saat iamenuturkan tuturannya dalam peristiwa campur 

kode. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kognitif 

dalam pemerolehan kosa kata melalui fenomena code mixing pada seorang 

anak dwibahasawan muncul dengan adanya pertimbangan kognitif, yakni yang 

paling dominan berdasarkan hasil penelitian di atas adalah faktor lingkungan 

dan faktor kematangan. Kemudian berdasarkan persepsi berfikir dan penalaran 

anak dalam memahami kosa kata yang diperolehnya menunjukkan dengan 

jelas bahwa tahap penalaran anak masih berada di tahap operasional, yakni 

dengan menunjukkan rasio kemunculan terbesar pada kata-kata konkret 

sebagai kata yang paling mudah difahami maknanya baik secara leksikal 

maupun kontekstual.  

Hal ini terlihat dengan perolehan kemunculan kata paling dominan 

sebanyak 50 % yaitu kata benda. Hal ini sangat relevan dan membuktikan 

bahwa kata benda merupakan kata yang paling cepat diperoleh oleh anak 

karena kata benda merupakan kata konkret yang terinderawi sehingga mudah 

difahami oleh nalar anak, sebagaimana yang dinyatakan oleh Piaget dalam 

Henslin (2007:71), “suatu struktur dasar melandasi cara kita mengembangkan 

penalaran, dan anak-anak diseluruh dunia memulai dari hal-hal yang konkret 

sebelum bergerak ke hal yang abstrak.”. Kemudian pemerolehan kata 

selanjutnya di raih sebanyak 26 % oleh kata kerja, 9 % oleh kata sifat, 2 % 
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kata keterangan, 4 % partikel, dan 9 % kata ganti. Sehingga secara 

keseluruhan dapat dinyatakan bahwa pemerolehan kosa kata ini melalui 

peristiwa code mixing berada dalam tahap operasional, yaitu tahapan seorang 

anak mulai mampu dalam penalaran (reasoning) meski masih terus 

berkembang, namun kemampuan tersebut tetap konkret. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa perbedaan bahasa baik dari bahasa Indonesia 

maupun bahasa Sunda yang dapat difahami anak dalam Mind Process-nya, 

menunjukkan bahwa adanya suatu slot kesamaan baik dari tataran semantik, 

fonologi, dan sintaksis, yang membuktikan bahwa terdapat seperangkat tata 

bahasa universal sebagaimana yang disampaikan Chomsky dalam fakultas 

bahasa di dalam pikiran manusia. 

 

5.2 Implikasi 

Implikasi teoritis penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih 

bagi keilmuan khususnya psikolinguistik, dengan dapat mendeskripsikan 

representasi kognitif pada proses pemerolehan kosa kata dalam tuturan campur 

kode (code mixing) yang terjadi dalam komunikasi anak dwibahasawan sehari-

hari baik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda sebagai indikasi 

belajar pembentukan kosakata pada bahasa target di tataran interlanguage. 

Selain itu, implikasi penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan 

representasi kognitif anak dalam memahami makna yang dianalisis melalui 

pisau semantik yakni dari sisi makna leksikal serta makna kontekstual pada 

pemerolehan kosa kata sebagai salah satu aspek kognitif yang terjadi pada 

tuturan campur kode (code mixing) tersebut. Kemudian implikasi praktis 

diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan dalam 

memformulasikan pengajaran bahasa kepada anak dengan mengembangkan 

kosakata dalam pola konkret, yang mudah di serap dalam penalaran anak, dan 

diterima anak secara psikologis melalui proses penginderaan. Selanjutnya 

penelitian ini berimplikasi pula kepada pola asuh dalam keluarga untuk 

melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya, agar bahasa daerah tidak 

berhenti kehilangan penutur aslinya dengan melalui penerapan kosakata yang 
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mudah, konkret, dan terinderawi oleh anak melalui aplikasi tuturan langsung 

yang menyenangkan.  

 

5.3 Rekomendasi 

Penelitian ini berfokus kepada penelitian psikolinguistik pada tataran 

pemerolehan kosa kata yang diperoleh dari tuturan campur kode, kemudian di 

analisis dengan menggunakan pisau semantik yakni pada pemahaman makna 

secara leksikal untuk mengetahui bagaimana proses kognitif yang terjadi pada 

proses perolehan kosa kata tersebut. Namun, tentu saja penelitian ini masih 

terdapat banyak kekurangannya, diantaranya: 

1. Aspek yang diteliti tidak komprehensif pada tuturan kalimat, hanya fokus 

kepada pemerolehan kosakata 

2. Studi analisis juga belum komprehensif tidak terdapat studi mendalam 

tentang sintaksis kalimat, hanya fokus ditataran semantik. 

Sehingga dalam hal ini masih terdapat banyak celah yang dapat diteliti 

lebih lanjut secara komprehensif seperti dalam tataran yang lebih luas 

bukan hanya sekedar kosa kata, tapi bisa lebih luas lagi misalnya seluruh 

tuturan, sehingga dapat di analisis melalui pisau pragmatik. Selain itu bisa 

juga dikembangkan secara mendalam pada aspek fonologi dan sintaksis 

sehingga menjadi suatu penelitian baru yang menarik. Kemudian 

fenomena yang dikaji bisa ditelusri dan dikaji lebih lanjut pada alih kode 

dengan ragam bahasa yang lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, 

sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan 

memperkenalkan bahsa daerah yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


