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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini mengungkapkan kesimpulan dan rekomendasi 

yang berkaitan dengan pola komunikasi guru dan anak dalam berbahasa 

sunda pada progam rebo Nyunda 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitan tentang Pola komunikasi guru dan 

anak dalam berbahasa sunda pada progam rebo Nyunda dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pola komunikasi yang terjadi dalam berbahasa sunda pada 

progam rebo Nyunda adalah pola lingkran. Pada pola ini 

komunikator dapat berkomunikasi langsung dengan komunikan 

yang berada di kanan dan kiri komunikator, yang menciptakan 

komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikasn 

dimana akan membentuk suatu garis koordinasi, garis koordinasi 

ini melibatkan semua komponen yang dapat berkomunikasi.  

2. Permasalahan yang dihadapi dalam pola komunikasi guru dan 

anak dalam berbahasa sunda pada progam rebo nyunda anatara 

lain, anak yang tidak mengerti dan memamhi bahasa sunda, anak 

yang pasif berbahasa sunda, keterbatasan anak yang 

menyampaikan pendapat karena kosa kata bahasa sunda yang 

kurang dikuasai anak, guru yang sedikit memberikan kesempatan 

bertanya kepada anak. Ada pun cara mengatasi yaitu dengan 

menggunakan kata yang sederhana ketika menjelaskan kepada 

anak disertai gerakan tubuh agar anak mengerti pesan yang 

dimaksud oleh guru, melakukan pengulangan dan pembiasaan 

dalam menggunakan bahasa sunda, memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dan bertanya. 

Selain itu guru memberikan dorongan, dukungan dan motovasi 



99 
 

Yeni Sintia, 2018 
POLA KOMUNIKASI GURU DENGAN ANAK DALAM BERBAHASA SUNDA PADA 
PROGRAM REBO NYUNDA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

kepada anak sehingga anak lebih berani untuk berkomunikasi dan 

berbicara bahasa sunda 
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B. Rekomendasi  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

memberikan rekomendasi terkahit penelitian terhadap pihak-pihak 

terkait antara lain : 

1. Bagi pihak sekolah  

 Pihak sekolah lebih mengoptimalkan kemampuan guru dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa sunda, bagi pihak sekolah juga 

terus mengembangkan media atau sumber belajar, dan metode agar 

kegiatan ketika rebp nyunda lebih baik 

2. Bagi pendidik 

 Bagi pendidik memaksimalkan dalam melaksakan kegiatan 

pembelajaran pada penggunaan bahasa sunda, pendidik mengekplorasi 

lebih banyak mengenai aktivitas pemebelajaran yang mengembangkan 

kempuan anak dalam bekromunikasi menggunakan bahasa sunda, 

pendidk sebaiknya sering bertukar informasi mengenai kegiatan yang 

menarik perhatian anak yang berkaitan dengan rebo nyunda dan 

memotivasi anak agar anak lebih berani dan semangat ketika 

pembelajaran. 

3. Bagi penelti selanjutnya 

 Untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih luas 

dan mendalam terkait dengan pola komunikasi guru dan anakdalam 

berbahasa sunda pada progam rebo nyunda. Selain iu peneliti 

selanjutnya yaitu melakukan penelitian yang sama dengan variasi 

teknik dan subjek penelitian yang berbeda sehingga dapat 

digeneralisasikan penelitian mengenai pola komunikasi guru dan 

dalam berbahasa sunda pada progam rebo nyunda.   

 

 

 


