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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka penelitian di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten 

Probolinggo dapat disimpulkan bahwa: pertama, terdapat penggunaan bahasa 

Madura di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. 

Adapun penggunaan bahasa daerahnya seperti pada penggunaan bahasa Madura 

pada keluarga inti. Penggunaan bahasa Madura keluarga inti yaitu penggunaan 

bahasa Madura di dalam Keluarga Suparyono (ayah, ibu, anak), penggunaan 

bahasa Madura di dalam Keluarga Sahid (ayah, ibu, anak), penggunaan bahasa 

Madura di dalam Keluarga Salket (ayah, ibu, anak), penggunaan bahasa Madura 

di dalam Keluarga Ismail (ayah, ibu, anak), dan penggunaan bahasa Madura di 

dalam Keluarga Salehuddin (ayah, ibu, anak).  

Penggunaan bahasa Madura dalam keluarga inti merupakan wujud 

pemertahanan / pemeliharaan bahasa Madura di Desa Gili Ketapang. Penggunaan 

bahasa Madura dalam keluarga inti yaitu setiap hari dengan menggunakan bahasa 

Madura halus dan kasar sesuai norma yang ada di masyarakat. Keluarga yang 

masih menggunakan bahasa Madura halus dikarenakan dari kecil pendidikan yang 

diberikan keluarga sangat baik, pendidikan muatan lokal dari sekolah diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan keluarga yang menggunakan bahasa 

Madura kasar. Mereka menggunakan bahasa Madura kasar karena lebih nyaman 

digunakan dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.  
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Kedua, dari berbagai penggunaan bahasa Madura di Desa Gili Ketapang, 

Kecamatan Sumberasih,  Kabupaten Probolinggo didapatkan beberapa faktor 

pendukung pemertahanan bahasa Madura yaitu faktor wilayah terisolasi, faktor 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, faktor pendidikan, dan faktor 

kebudayaan.  

 

4.2 Saran 

Penelitian yang mengupas tentang penggunaan bahasa Madura di Desa 

Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo berbasis keluarga 

inti ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggunaan bahasa Madura di 

Desa Gili Ketapang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya, namun jelas berbeda teori yang akan diteliti. Penelitian tentang 

penggunaan bahasa Madura ini dapat diperluas lagi tidak hanya penggunaan  

bahasa Madura dalam keluarga saja tetapi perlu adanya perkembangan 

penggunaan bahasa Madura dari waktu ke waktu dalam bidang pendidikan 

maupun masyarakatnya. Dengan demikian akan dapat diketahui fenomena 

kebahasaan bahasa Madura di Desa Gili Ketapang dari waktu ke waktu. 
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