
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 

a. Berdasarkan variasi fonologis ditemukan variasi vokal /a : [a] dan [o];  

vokal /i/ : [i] dan [a]; vokal /u/: [u] dan [o], vokal /e/: [e] dan [i] pada 

posisi lain, vokal /e/ menunjukkan variasi lain, yaitu [e] dan [a].  

Selanjutnya, konsonan /b/ menunjukkan variasi [b] dan [m], konsonan 

/m/ : [m] dan [n]; konsonan [r]: [r] dan [l]; konsonan /h/: [h] dan [y]. 

Variasi diftong /ua/ adalah [ua] dan [uy]; diftong /ia/: [ia] dan [ie]; 

diftong /ue/: [ue] dan [ua].  

b. Dari 400 tanyaan ditemukan 132 berian yang memiliki variasi leksikal. 

Dari variasi leksikal, TP1-TP2 cenderung memiliki banyak persamaan 

dan TP4 cenderung banyak beda dengan yang lain.  

c. Berdasarkan perhitungan segitiga dialektometri ditemukan dua tingkat 

variasi bahasa, yaitu beda wicara dan tidak memiliki perbedaan. 

Antara TP1-TP2 menunjukkan perbedaan wicara. Antara titik-titik 

pengamatan yang lain menunjukkan tidak ada perbedaan seperti antara 

TP1-TP3, TP1-TP4, TP2-TP3, TP2-TP4, dan TP3-TP4. 

d. Hasil penggabungan isoglos di setiap peta leksikal ke dalam peta 

berkas isoglos selaras dengan hasil perhitungan dialektometri. Berkas 



 

 

isoglos antara TP1 dan TP2 paling tebal. Dari angka perhitungan 

dialektometri, persentasenya paling tinggi.  

5.2 Saran  

 Mengingat masih jarang penelitian yang dilakukan untuk mengkaji bahasa 

pada daerah penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lanjutan pada aspek bahasa 

lainnya. Penelitian ini perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi ada 

atau tidaknya pergeseran suatu dialek, terutama pada suatu masyarakat yang 

belatar belakang kebudayaan campuran, karena bahasa setiap hari akan terus 

berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mendapat pergeseran.  

 Kepada masyarakat di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi terutama di empat 

daerah penelitian, besar harapan kami untuk tetap melestarikan kebudayaan 

bahasa dan tetap menggunakannya sebagai bahasa untuk berkomunikasi sehari-

hari. Di samping itu, penelitian mengenai bahasa daerah ini dapat menambah 

pengetahuan kepada pembaca tentang adanya variasi bahasa yang terjadi.  

 

 

 


