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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari bab terakhir ini dikemukakan kesimpulan hasil penelitian yang 

diperoleh dari wawancara dan analisis data. Kesimpulan yang diambil ini 

merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan di bab 1. Selain 

kesimpulan peneliti memberikan saran sebagai masukan kepada pihak- pihak yang 

terkait. 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian maka dapat dirumuskan menjadi dua bagian 

hal ini dengan tujuan untuk mengelompokkan dari rumusan masalah di bab 1. 

Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kemunculan perilaku 

sintaksis partikel doh dalam bahasa melayu Pekanbaru? dapat disimpulkan 

bahwa:: 

1. Partikel doh didalam bahasa Melayu Pekanbaru- Riau hanya digunakan 

untuk situasi tidak formal saja. 

2. Partikel doh hanya muncul ketika penutur atau petutur ingin menanyakan 

suatu informasi atau mengungkapkan pernyataan. 

3. Partikel doh didalam bahasa Melayu Pekanbaru selalu ditandai dengan 

penanda kata yang bersifat negatif terlebih dahulu sebelum partikel doh nya 

muncul. Adapun kata yang bersifat negatif yang selalu digunakan untuk 

memunculkan partikel doh ini adalah: tak, ndak, dan bukan. 

 

Rumusan masalah yang kedua yaitu; bagaimana ujaran doh digunakan 

dalam bahasa melayu Pekanbaru dikaitkan dengan konteks SPEA? Dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Partikel doh dalam bahasa Melayu Pekanbaru lebih banyak digunakan untuk 

orang yang lebih akrab dan jarang muncul ketika dituturkan oleh orang yang 

baru kenal atau tidak akrab. 

2. Partikel doh lebih sering diucapkan oleh yang lebih tua ke yang lebih 

muda sementara orang yang lebih muda sangat sedikit menggunakan 

partikel doh untuk orang yang lebih tua. 
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3. Partikel doh lebih sering diucapkan oleh orang yang memiliki kuasa 

kebawahannya dibandingkan oleh bawahan keatasan atau pengaruh 

tingkat sosial juga sangat berperan untuk kemunculan partikel doh ini. 

 

1.2 Saran 

Pada bagian saran ini ada beberapa yang menjadi titik berat peneliti yakni: 

1. Penelitian ini hanya mengkaji tentang kemunculan partikel doh dalam 

bahasa Melayu Pekanbaru- Riau dan penelitian ini merupakan penelitian 

pertama kali yang mengkaji tentang partikel doh. untuk itu bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang keberadaan 

partikel doh ini di bahasa Melayu Pekanbaru- Riau 

2. Besar harapan peneliti kepada dinas- dinas atau lembaga- lembaga yang 

terlibat didalam penelitian ini lebih cooperative ketika peneliti meminta 

data.  

3. Kepada lembaga adat Melayu diharapkan lebih memperhatikan tingkat 

penggunaan bahasa Melayu dilingkungan balai adat tersebut.  

4. Kepada Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru, sangat dimohonkan untuk 

pelajaran muatan lokal disekolah- sekolah lebih menitik beratkan tentang 

bahasa melayu bukan tentang masakan melayu dan tarian melayu saja. 

 


