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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian pada bab IV terkait 

bahasa Tae’, maka peneliti menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusan 

masalah yang ada pada penelitian ini. Dari segi sikap bahasa, masyarakat kota 

Palopo memiliki sikap positif terhadap bahasa Tae’. Hal tersebut ditandai dengan 

tingginya presentase tiap unsur sikap bahasa yang digunakan, yakni kesetiaan 

bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa terhadap bahasa 

Tae’ oleh masyarakat kota Palopo. selain itu, Ada tiga faktor sosial yang 

digunakan dalam mengklasifikasi sikap masyarakat kota Palopo, seperti jenis 

kelamin (gender), tingkat pendidikan, dan umur, dan semua faktor tersebut juga 

mengungkapkan sikap positif terhadap bahasa Tae’. 

Namun dari data sikap positif masyarakat terhadap bahasa Tae’ tersebut di 

atas, bertolak belakang dengan penggunaan bahasa sehari-hari masyarakat kota 

Palopo. Sehingga dari segi penggunaan bahasa Tae’ oleh masyarakat kota Palopo 

dalam ranah keluarga dan tetangga dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa 

Tae’ masyarakat sangat rendah. Bahasa Tae’ telah digeser penggunaan dengan 

bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa dominan yang digunakan 

masyarakat dalam ranah keluarga, tetangga, dan bahkan ranah yang lain. Sikap 

positif masyarakat seharusnya berpengaruh pada penggunaan bahasa Tae’ yang 

tinggi. Namun dalam kasus bahasa Tae’ pada masyarak kota Palopo, sikap 

bahasanya tidak berpengaruh pada penggunaan bahasa mereka. 

Kemudian yang terakhir yakni terkait vitalitas bahasa Tae’ yang diukur 

berdasarkan sembilan faktor dalam menilai bahasa, dapat disimpulkan bahwa 

vitalitas bahasa Tae’ pada masyarakat kota Palopo rentan akan kepunahan. Hal ini 

karena dari sembilan faktor hanya dua faktor yang berada pada tingkatan aman. 

Faktor yang lain dan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada 
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bertahannya bahasa berada pada tingkatan rentan, terancam, dan bahkan ada yang 

masuk kategori punah. Faktor yang paling berpengaruh tersebut adalah 

penggunaan bahasa pada ranah yang paling dekat dengan penggunaan bahasa 

Tae’, yakni keluarga serta faktor transmisi bahasa. Kedua faktor tersebut masuk 

dalam kategori rentan. Hal tersebut terjadi karena ranah keluarga telah didominasi 

oleh bahasa Indonesia, sehingga menyebabkan proses transmisi bahasa 

antargenerasi penutur bahasa Tae’ tidak berjalan dengan baik. 

Dari ketiga hasil rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

sikap bahasa masyarakat tidak selalu sejalan dengan perilaku dalam menggunakan 

atau memilih bahasa, dan penggunaan bahasa secara dominan akan berdampak 

pada vitalitas bahasa tersebut. Dalam hal ini, bahasa Tae’ sebagai mother tongue 

masyarakat Luwu/kota Palopo telah mengalami pergeseran. Penggunaan bahasa 

Tae’ tersebut telah telah digeser oleh bahasa Indonesia. 

5.2 Saran  

Peneliti menyarankan kepada peneliti lain yang tertarik mengkaji tentang 

bahasa Tae’ dari segi sikap bahasa, penggunaan, dan vitalitas bahasanya, untuk 

melanjutkan penelitian ini. Penulis mengharapkan penelitian lanjutan tersebut 

dilokasikan di wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan sebagai lokasi jumlah 

penutur bahasa Tae’ terbanyak. 

Penelitian terhadap bahasa Tae’ dari segi sosiolinguistik masih sangat 

kurang, sehingga peneliti mengharapkan peneliti lain untuk terus meningkatkan 

penelitian dari segi sosiolinguistik tersebut, baik dari segi pergeseran bahasa atau 

pemertahanan bahasa. Sehingga penelitian tersebut dapat membuka mata 

pemerintah untuk memperhatikan bahasa Tae’ tersebut dan tentunya pemerintah 

dapat berupaya mengambil kebijakan agar bahasa Tae’ tersebut dapat dilestarikan. 

Bahasa Tae’ merupakan identitas wija to Luwu (orang Luwu) dan bagian dari 

budaya Luwu sehingga perlu untuk dilestarikan dan dipertahankan agar terhindar 

dari kepunahan. 

 


