
BAB V 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Pada e.-a Globalisasi di berbaga1 sektor kehidupan 

masyarakat d ..wasa ini. termasuk pula sektor budaya. 

d1 s1 nyal 1 r oleh beberapa p1 hak. bahwa bahasa daerah i tu 

L",,-aneam Lergusur (baea Jawa pos. 14 Desember 1994: 11): 

Salah satu bahasa daerah yang dimaksud antara lain adalah 

Bahasa Jawa. 

Gejala mulai melunLurnya bahasa daerah. dalam hal ini 

Bahasa Daerah Jawa. Lerutama dikawatirkan terjadi pada 

masya.-akat perkolaan~ yang semakin dituntut untuk 

n..enggunakan sarana komunikasi lebih bersifa.t global. Di 

lain pihak, kaum mUda atau remajanya .-upa-rupanya juga 

semakin berldblat pada kehidupan ibukota. baik itu gaya 

hidup, gaya berpakaian. termasuk juga sarana komunikasi 

Cbahasa) yang dipergunakan. 

Pertanyaannya sekarang. apakah remaja Kotamadya Sura

baya juga mulai ikut men1nggalkan bahasa da.rah mer.ka? 

Dalam bab penutup ini. seberapa jauh Bahasa Daerah Jawa 

masih dipergunakan oleh generasi muda sebagai sarana 

komun1kasi.· serta bagaimana sikap mereka terhadap Bahasa 

Jawa sendiri, akan diuraikan dalam bentUk point-point 

ringkas, yang merupakan kesimpulan penelitian in1. Satelah 

- itu. pada sub bab dua akan dicoba dilontarkan saran-saran 

yang sekiranya bermanfaat bagi upaya pelestarian Bahasa 
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Jawa. terut-ama dl kalangan generasi muda atau remaja. yang 

merupakan pemegang kunei bagi peleslarian Bahasa Jawa 

ur.luk masa yang akan datang. 

1. 	 Kesimpulan Hasil Penelilian 

At-as dasar uraian-uralan pada bab temuan dan analisis 

data. beberapa kesimpulan pokok yang dipero1eh ada1ah: 

1, Sebagian remaja Etni s Jawa di Kotamadya Surabaya 

ini. l ..rnyala sudah ada yang mu1ai 'kurang 1anear 

menggunakan Bahasa Jawa Ngoko, 

2, Sebagian besar remaja Kotamadya Surabaya mengaku 

kurang bisa berbieara menggunakan Bahasa Jawa 

Kr omo, Wa1 aupun ada sebagi an keei 1 yang mengak u 

bisa. dalam kenyalaannya Bahasa Kromo'mereka sudah 

lidak murni lagi. tetapi sudah tamba1 su1am di 

sana~sini dangan kata Ngoko, bahkan Bahasa Indone

sia. 

3, Yang menyatak"n kurang bisa Berbahasa Jawa. baik 

i tu' Ngoko maupun Kromo. kebanyakan adal ah mereka 

yang berJenis kelamin perempuan, 

4. 	 Demikian juga. yang menyatakan kurang bisa ber

bahasa Jawa baik·· Ngoko maupun Kromo adala,h remaja 

yang duduk dl bangku S~TP. 

5. 	 Apabila berbieara dangan nenek atau kakek. 

sebagian remaja menyatakan sering mempergunakan 

Bahasa Kromo. dan sebagian menyatakan sering mem
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per~unakan Bahasa Indonesia. 

6. 	 Bila berbieara dengan oranglua di rumah. sebag!an 

besar menyalakan sering mempergunakan Bahasa Indo

nesia alau Jawa. dan sebagian keeil Kromo. 

7. 	 Sila berkomunikasi dengan leman-Leman Elni£ Jawa 

di lingkungan rumah, sebagian besar menyalakan ge

ring mempergunakan Bahasa Jawa Ngoko. 

e. 	 Bila berkonlUnikasi dengan leman-Leman di ling

kungan sekolah, bahasa yang sering dipergunakan 

adalah anlara Bahasa Indonesia dan Jawa Ngoko. 

9. 	 Bahasa lr,donesia lerulama 1 ebih sering di perguna

kan oleh remaja perempuan, seba1iknya Bahasa Jawa 

lebih sering dipergunakan remaja 1ak1-1aki. 

10. 	 [)emikian pula, Bahasa Indonesia lebih sering di

pergunakan remaja SLTP. 

11. 	 ~ada kasu~'komunikasi dengan kakek alau nenek, se

bagian remaja lebih senang Serbahasa 'Kromo, dan 

sabagian Bahasa Indonesia. 

lZ: 	 Pada kasus komunikas1 dengan oranglua, sabagian 

besar remaja lebih senang rnemaka1 Bahasa Indonesia 

alau Jawa Ngoko. 

13. 	 Pada kasus komu.nl kasi dengan Leman di rumah. 

sebagi an b€'sar r emaj a masi h 1ebi h senang memper

gunakan Bahasa Jawa Ngoko, sela!n ada sebagian ke

eil 	yang lebih senang Bahasa Indonesia. Telapi se

baliknya. pada kasus komunikasi dengan t.eman di 
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sekolah. sebagian besa~ remaja lebih senang mema

kai Bahasa Indonesia. salain Bahasa Jawa N90ko. 

14. 	 Yang lebih senang memakai Bahasa Indonesia. teru

tama remaja perempuan. sedangkan Bahasa Jawa. balk 

Kromo atau Ngoko kebanyakan remaja 1aki-1akl yang 

1 ebi h senang. 

15. 	 Demikian Juga, yang 1ebih sEtnang memakai Bahasa 

I~donesia adalah remaja yang duduk di bangku SLTP. 

sedangkan Bahasa Jawa baik Ngoko maupun Kromo. ke~ 

banyakan adalah remaja SLTA yang lebih senang. 

16. 	 Sebagian besar remaja Kolamadya Surabaya Elnis Ja~ 

IWa kurang menyukai bacaan yang memakai Bahasa 

Jawa. walaupun maslh ada sebagia,., keeil yang rne

nyalakan senang. 

Demikianlah bab.rapa kesimpulan pokok penelit1an 1ni, 

sudah barang tentu. unluk memahami secara lebih lengkap 

polnt-point di alas. sangal dianJurkan unluk melihal kem

b".l i pada bagi an pembahasan. 

2. Saran-Saran Bag1 Pelestar1an Bahasa Jawa 

Atas dasar beberapa kesimpulan pokok yang Lelah 

.:ilur·aikan pada bagian sUh.bab dl alas. beberapa sar·an yang 

di aj ukar, sehubungan dengan usaha pel eslar ian Bahasa Jawa' 

lerulama unluk kalangan generasi mUda adalah sebagai 

-ber i k ul: Per lama. yang di 1 ak ukan dl 1 1 ngk ungan sekol ah, 

dan yang kedua adalah dl lingkungan keluarga. 
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1. Di ~ingkungan sekolah. 

s..perti yang t.el ah dt urai kan dalam sub bab sebel um

nya, bahwa ternyat.a ada sebagi an remaja yang mul ai t.idak 

bisa berbicara lancar Bahasa Jawa Ngoko. Karena Bahasa 

Jawa Ngoko mereka sudah bercampur dengan sebagian 

kata-k,:.t.a Bahasa Indonesia. Dengan demiklan perlu, kiranya 

di sekolah dladakan pelajaran yang berkaitan dengan it.u. 

Kalau kurikulum pengajaran Bahasa Jawa saal ini lilik 

beralnya Jawa Kromo, kiranya Jawa Ngoko sudah saalnya 

unluk diberikan porsi yang sarna. 

Dibandingkan dengan remaja SLTA. remaja SLTP'seperll 

yang lelah dikelahui. lernyala'cenderung lelah luntur ke

mampuan Bahasa Jaw,,:,nya. Unluk it.u. pendidikan Bahasa Jawa 

di SLTP kiranya perlu lebih diperhatlkan lag1 .dari 5egi 

kual i las dan kuanli lasnya. Di li adakannya pel ajaran Bahasa 

Daerah Jawa untuk kelas III SLTP. kiranya perlu dikaji 

ulang. 

Kemampuan menggunakan, Bahasa Kromo di kalangan remaja 

dewasa ini tidak salah kalau dlkalakal) sangat minim. Dar1 

100 remaja yang di waw"car'a! • hanya Cl0 persen) yang 

menyatakan mampu mempergunakarlnya dengan I ancar. Dar1 
\ 

mereka yang mel)gaku bi sa· dengan I anCar , . 1tupun, selelah 

d111hat lebih Jauh bagaimana Berbahasa Kromo mereka, 

tel' nyata masi h bel urn Bahasa Kromo betul. Karel'la di sana

~sl ni 01",51 h bal'lyak terdapal kala-kala Ngoko, bahkal'l kala 

dalam Bahasa Indonesia. Yang lebih memprihatinkan lagi. 
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justru yang lebih tidak mampu d,an sekaligus kurang ..enang 

t"'rhadap Bahasa Jawa Krome adalah remaJa yang duduk di 

bar.gku SLTP. yang justru di lambaga itu ada pelajaran 

Bahasa Daerah Jawa. Berart! tidak salah kalau dikatakan 

bahwa pandidikan Bahasa Jawa salama ini kurang berhasil. 

terlepas dari banyak r",klor yang mempengaruhi letap eksis

nya suatu alal lulur. sepert.l intensltas pemakalan secara 

praklis di Iuar lingkungan sekelah tersebut. Tar-utama 

,1ar 1 seg1 s1 k ap tel' hadap penggunaan bahasa. d! 1 i ngk ungan 

sekolah perlu kir'anya untuk juga 1kut terlibat. t4engingat 

peran pgngajar unt.'uk lingkat usia Oleperti SLTP di atas. 

sudah tenlu sangat. berpengaruh bagi mereka untuk bersikap 

ma.upun urltuk • ti dak berslkap tertenlu. termasuk juga 

menyenangi Bahasa. 

Dari data yang diperoleh, masih ad¥, sabagian keeil 

yang bersikap positif t.erhadap baeaan Berbahasa Jawa Cd! 

1 Udr ;;ebagi an besar' yang bers! kap negat.l f). Yang menggem

tllrak.;,n, bahwa yang ber's1kap pos1lif it.u adalah mel'eka 

y~\n9 dudlll( di bangk li SLTP. Padahal dal am kenyalaannya ~ 


JUStl U )f;",,.re-ka yanr;:4 lebih lidak mampu m€.·mper'gun~kan Ba.hasa 


.,. ::twa, 8(-2'1"" .;:U~ tJ > mel:::tl vi bahan bacaan (dl 1 i ngk ungan seko~ 


la.h) , p~ningkataf) kemampuan serta pengelahuan Bahasa Jawa 


mereka pisa dllakukan. Yenlu saja itu merupakan lugas ula

rna pengajar Bahasa )awa~ salain lentu jllga t-ugas kita 


"'b~r'sa_ma, selaku yang per-dul1 ler-hadap lestarinya Bahasa' 


Jaw", unluk masa-masa yang akan datang. 
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2. Di lingkungan rumah. 

Proses pembelaJaran bahasa di lingkungan keluarga di 

rumah justru hasilnya akan lebih melekat. dibandingkan di 

llngkunganyang lain. Di lingkungan keluarga ini pula 

lebih dimungkinkan adanya interaksl yang lebih bersl1'at 

kontinyu. dan pengendalian bahas... ale an lebih mudah 

dilakukan. Mengingat bahwa bahasa yang dipelajari anak 

adalah apa yang dia dengar dari lingkungan rumahnya sendi

1'1 CAlwasilah. 1990;66). 

Peran orangtua tentu saja yang paling dominan di 

sini. Orangtualah yang sangat menentukan perkembangan 

bahasa anak i tu di kemudi an hari. Tet.api i roni snya •. di 

Kot.amadya Surabaya dewasa i ni j ustr u banyak orangtua yang 

mulal menlnggalkan Bahasa Jawa untuk berkomunikas~ dangan 

ar,ak ··anaknya. DEtnQan demi ki an. agar Bahasa Jawa tetap 1.,s

t.ar.l, para oranglua hendakr,ya mengkondisikan Bahasa Jaw"

i tu sebagai sarana k01nuni kasi ant.ar· anggot.a kaluarga. 

Mi sal nya saj a. anak-anak dididik untuk mempergunakan 

Bahasa Kromo bila berbicar'a dangan Kakek at.au nenek. 

demikian jugadengan bapak at.au Ibu mereka. 

Akhlrnya usaha dl. 1ingkungan keluarga (rumah). tentu 

saja harus sejalan dengan Usaha yang dilakukan di 

lingkungan sekolah. Sehingga. seper·ti misalnya pelajaran 

yang diberikan di bangku sekolah. bisa dipra.klikkan di 

__ 1 1 nUk ur.g':'TI r" umat, masi ng-maSi ng:. Karena. walaupun punya 

pen'Jetahlian t.ent.ang suat\l bahasa t.etapi t.idak pernah 
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(j arang) di pl-ak1.,i kk an, pengetahuan bahasa 1.,ers",bu1., dengan 

sendirinya akan mudah sekal! hilang. 

Memang benar, bah",a un1.,uk saa1., sekarang i n1 eksi s-

1.,ensi Bahasa Daerah Ja",a telah mengalami penurunan, bahkan 

ad~ yang meramalkan beberapa dekade lag1 mungkln akan 

punah. ,Tatapi untuk saat 'sekarang ir,l. kiranya belum' 

l-erlamba1., kalau k11.,a ing!n melestal-ikannya. As..l saja ada 

kat j a sarna dar i bel' bagai pi hak , dan penanganan hal -hal 

semacam if'li memang perlu kesabaran. 
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