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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan melalui berbagai proses, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Sebagian besar orang tua sudah tidak mengajarkan dan tidak menggunakan 

bahasa Sunda kepada anaknya. Padahal bahasa Sunda memiliki banyak manfaaat 

bagi perkembangan anak tersebut  

2. Sebagian besar anak-anak tidak menggunakan bahasa Sunda dalam 

berkomunikasi sehari-hari. Mereka mendapatkan pelajaran bahasa Sunda hanya 

melalui sekolah dan tidak pernah dipraktikan di rumah. Padahal  bahasa Sunda 

merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dijaga sebagai jati diri bangsa. 

3. Diperlukan media bagi anak untuk mempelajari bahasa Sunda yang mendukung 

kurikulum pelajaran pemerintah namun dengan cara yang lebih menarik dan 

menyenangkan. Karena jarang bahkan sulit menemukan buku atau media 

pengajaran bahasa Sunda bagi anak. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat 

banyaknya media yang mengajarkan bahasa asing pada anak.   

4. Awal usia sekolah merupakan masa emas untuk mempelajari bahasa karena 

anak-anak usia awal merupajan masa emas dimana mereka masih bisa 

menangkap dan menghafal berbagai macam kata-kata. 

Diharapkan dengan adanya pembuatan starter kit bahasa Sunda ini dapat menarik minat 

anak maupun orang tua untuk mempelajari serta meningkatkan penggunaan bahasa 

Sunda di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melalui lingkungan keluarga dapat 

mulai belajar untuk melestarikan dan menjaga warisan budaya serta jati diri bangsa dari 

generasi ke generasi. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran dari Penguji 

Penguji menyarankan agar starter kit ini dibuat berseri dengan tema di berbagai tempat 

sehingga perbendaharaan bahasa Sunda yang dipelajari semakin banyak. Sedangkan 

untuk promosinya bisa dikaitkan dengan program pemerintah kota Bandung saat ini 

yaitu “Rebo Nyunda” sehingga pada saat hari Rabu tersebut starter kit ini bisa 

melakukan launching sekaligus promosi pada masyarakat luar. 

5.2.2 Saran Bagi Universitas Kristen Maranatha 

Diharapkan dapat memberikan waktu yang lebih lama dalam pembuatan tugas akhir ini 

sehingga apa yang dihasilkan dapat lebih dibuat dengan maksimal dan hasil yang 

memuaskan. 

5.2.3 Saran Bagi Masyarakat 

Sebaiknya masyarakat yang khususnya berada di Jawa Barat mau untuk mau lebih 

peduli terhadap kebudayaan sendiri salah satunya bahasa Sunda. Orang tua juga 

diharapkan agar mau mengajak anaknya untuk berkomunikasi dengan bahasa Sunda 

sehingga nantinya bahasa tersebut tidak akan kehilangan penuturnya karena tidak selalu 

bahasa asing lebih berguna, suatu saat bahasa Sunda pun sangatlah bermanfaat dan akan 

memiliki kegunaan nantinya.  

 


