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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan 

kepemimpinan opini (opinion leader) dan pengetahuan masyarakat tentang bahasa 

sunda terhadap niat masyarakat untuk menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa 

sehari-hari pada masyarakat di Kota Bandung,  maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

1. Kepemimpinan opini (opinion leader) pada penggunaan bahasa sunda di 

Kota Bandung menunjukna bahwa seluruh pertanyaan telah memenuhi 

kriteria karna memiliki nilai 3.51 berada pada interval 3.40 – 4.19 yang 

berarti bahwa terdapat kepemimpinan opini (opinion leader) diantara 

responden.  

2. Pengetahuan masyarakat tentang bahasa sunda di Kota Bandung 

menunjukna bahwa seluruh pertanyaan telah memenuhi kriteria dengan 

nilai 4.06 berada pada interval 3.40 – 4.19 yang berarti bahwa pengetauan 

masyarakat Kota Bandung sudah mengetahui tentang bahasa sunda yang 

baik dan benar.  

3. Niat masyarakat untuk menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa sehari-

hari di Kota Bandung secara keseluruhan menunjukan nilai rata-rata 

sebesar 3.97 berada pada interval 3.40 – 4.19 hal ini menunjukan bahwa 

masyarakat Kota Bandung berniat untuk menggunakan bahasa sunda 

sebagai bahasa sehari-hari. 

4. Berdasarkan hasil analisis bahwa kepemimpinan opini (opinion leader) 

dengan niat masyarakat untuk menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa 

sehari-hari mempunyai hubungan yang sedang, dengan nilai 0.482 berada 

pada interval 0.40 – 0.599 serta menunjukkan hubungan yang signifikan 

karena memiliki nilai ρ<0,05 yaitu sebesar 0.00. Hal ini berarti 

kepemimpinan opini (opinion leader) secara parsial memiliki hubungan 

yang signifikan dengan niat masyarakat untuk menggunakan bahasa sunda 
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sebagai bahasa sehari-hari. Selain karena selalu memberikan informasi 

mengenai penggunaan bahasa sunda kepada teman atau kerabat, faktor 

membicarakan perkembangan bahasa sunda pada saat ini juga 

mempengaruhi tinggkan kepercayaan terhadap kepemimpinan opini 

(opinion leader) dengan niat masyarakat untuk menggunakan bahasa 

sunda sebagai bahasa sehari-hari. 

5. Pengetahuan masyarakat tentang bahasa sunda dengan niat masyarakat 

untuk menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa sehari-hari mempunyai 

hubungan yang termasuk dalam kategori rendah, karena memiliki nilai 

0.394 berada pada interval 0.20 – 0.399 serta menunjukkan hubungan yang 

signifikan karena memiliki nilai ρ<0,05 yaitu sebesar 0.00. Hal 

menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat memiliki hubungan yang 

signifikan dengan niat masyarakat untuk menggunakan bahasa sunda 

sebagai bahasa sehari-hari. Selain masyarakat mengetahui manfaat yang 

didapat dari menggunakan bahasa sunda, masyarakat juga mengetahui 

bahwa dengan menggunakan bahasa sunda dalam keseharian akan 

menjaga kelestarian bahasa dan budaya sunda.  

6. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara 

serempak/simultan menunjukan bahwa hubungan kepemimpinan opini 

(opinion leader) dan pengetahuan masyarakat dengan niat masyarakat 

untuk menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa sehari-hari di Kota 

Bandung memiliki hubungan yang signifikan, dengan nilai F 20.506. Hal 

dapat diambil kesimpulan bahwa kedua variable tersebut memiliki 

hubungan dengan niat masyarakat untuk menggunakan bahasa sunda 

sebagai bahasa sehari-hari. 

5.2 Saran 

Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan 

saran-saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat, 

pemerintah serta pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 
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masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Adapun saran tersebut 

adalah: 

1. Kepemimpinan opini (opinion leader) harus lebih aktif mensosialisasikan 

tentang penggunaan bahasa sunda kepada (opinion receiver). Terutama 

harus lebih diperhatikan dalam masalah pengetahuan tentang 

perkembangan bahasa sunda, karena masyarakat pada saat ini sudah 

enggan untuk mempelajari dan mencari informasi tentang perkembangan 

bahasa sunda pada saat ini.  

2. Pengetahuan bahasa sunda di masyarakat Kota Bandung sendiri khususnya 

yang memiliki sunda sudah sangat berkurang terlihat dari hasil analisis 

data yang telah diolah. Sehingga disini orang tua serta pemerintah 

diharapkan dapat berperan penting terhadap keberlangsungan bahasa sunda 

yang baik dan benar terutama mengajarkan kepada anak usia dini serta 

sering menggunakan bahasa sunda dalam percakapan sehari-hari, dengan 

pendidikan dilingkungan keluarga serta memasukan bahasa sunda sunda 

sebagai bahasa pengantar di sekolah bukan hanya sebagai mata pelajaran 

muatan lokal saja. 

3. Pemerintah serta pihak terkait harus memberikan perhatian serta 

memberikan ruang lebih terhadap oraganisasi-organisasi kebudayaan dan 

lingkungan-lingkungan sunda yang lainya dengan sering mengadakan 

pagelaran-pagelaran kebudayaan sunda dengan rutin karna dari situ bahasa 

serta kebudayaan sunda dapat tersosialisakan kemasyarakat. 

4. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan melihat variabel lain yang 

mempengaruhi niat masyarakat untuk menggunakan bahasa sunda sebagai 

bahasa sehari-hari. Seperti faktor internal dan citra bahasa sunda serta 

variabel-variabel lainnya bisa digunakan untuk meneliti lebih lanjut dari 

niat masyarakat untuk menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa sehari-

hari. 
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5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

1. Penelitian ini menggunaka metode non probability sampling (NPS) yang 

berarti, penarikan sampel  yang digunakan ketika unsur-unsur populasi 

tidak diketahui atau tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel, oleh karenanya kemungkinan hasil yang diperoleh tidak 

mewakili seluruh populasi secara keseluruhan. 

2. Variabel yang diteliti, terutama variabel independen tidak mencerminkan 

seluruh variabel yang mempengaruhi variabel dependen, terlihat dari 

koefisien determinasi yang tidak 100%. 

 


