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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai “Penggunaan Bahasa Jawa Krama 

dalam Komunikasi Interpersonal pada Kalangan Ramaja di Desa Jambu 

Timur Jepara” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Kalangan remaja di Desa Jambu Timur Jepara tidak berbahasa 

Jawa krama dalam komunikasi interpersonal karena adanya beberapa 

faktor. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa bahasa krama tidak 

harus selalu digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, 

akan tetapi lebih tepat digunakan ketika berkomunikasi dengan orang-

orang tertentu. 

Guru, ustad, atau tokoh masyarakat yang lain serta orang yang 

belum dikenal merupakan orang-orang yang dianggap bagi kalangan 

remaja di Desa Jambu Timur merupakan sosok yang mempunyai status 

sosial tinggi dan harus dihormati, sehingga beberapa dari mereka 

berasumsi bahwa penggunaan bahasa Jawa krama lebih tepat digunakan 

kepada orang-orang tersebut.  

Orang tua (bapak/ibu) merupakan sosok yang harus dihormati, 

akan tetapi beberapa remaja beranggapan bahwa penggunaan bahasa Jawa 
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ragam krama tidak berlaku wajib dalam berkomunikasi, yang terpenting 

tetap sopan dan santun dalam berkomunikasi. 

Bahasa Jawa ragam ngoko mendominasi sebagai bahasa yang 

digunakan para remaja dalam berkomunikasi di Desa Jambu Timur Jepara, 

bahasa Jawa ragam ngoko menjadi bahasa kalangan remaja sehari-hari. 

Para remaja memahami bahwa bahasa Jawa ragam krama  seharusnya 

digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang berusia lebih tua, 

akan tetapi pada kenyataannya beberapa dari remaja tidak mengindahkan, 

rata-rata para remaja masih menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko 

ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. 

Meskipun bahasa Jawa ragam krama tidak diindahkan para remaja 

di Desa Jambu timur ketika berkomunikasi dengan orang tua, akan tetapi 

proses komunikasi yang terjadi tetap berjalan dengan lancar serta 

mengarah pada komunikasi yang baik, hal ini dapat dilihat dari adanya 

respon (feed back) yang didapatkan oleh komunikator terhadap mitra 

tuturnya. 

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab tidak 

digunakannya bahasa Jawa ragam krama pada kalangan remaja di Desa 

Jambu Timur Jepara dalam komunikasi. 

Pertama, kebiasaan menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko 

sebagai bahasa sehari-hari, sejak dari kecil mereka terbiasa menggunakan 
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bahasa Jawa ragam ngoko ketika berkomunikasi sehingga kebiasaan itu 

berlanjut hingga dewasa. 

Kedua, faktor keakraban menjadi salah satu faktor yang 

melatarbelakangi para remaja menggunakan bahasa Jawa ngoko sebagai 

bahasa sehari-hari. 

Ketiga, tidak begitu menguasai bahasa Jawa ragam krama juga 

menjadi salah satu faktor penyebab tidak diindahkannya penggunaan 

bahasa Jawa ragam krama ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih 

tua. 

B. Saran 

Dewasa ini penggunaan bahasa Jawa khususnya ragam krama 

mulai ditinggalkan dan kehilangan penuturnya, terutama pada kalangan 

remaja. Terjadinya kondisi tersebut tentunya ada faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya, jika dibiarkan, penggunaan bahasa Jawa krama akan 

terus kehilangan penuturnya dan bahkan bisa terancam punah. 

Maka dari itu, peneliti menaruh besar harapan kepada : 

1. Bagi para peneliti di Indonesia agar bisa melakakukan penelitian 

serupa serta dapat menggali lebih dalam lagi tentang bahasa 

Jawa. Karena masih banyak hal-hal yang belum ditemukan 

mengenai penggunaan bahasa Jawa krama. 
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2. Bagi masyarakat Jawa pada khususnya agar tetap melestarikan 

serta mengajarkan pada generasi penerus mengenai bahasa 

Jawa. 

3. Bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara agar 

meningkatkan dan mengembangkan keilmuan yang sesuai 

dengan bidangnya sehingga tercipta mahasiswa yang 

berkompeten. 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah, peneliti senantiasa haturkan kepada Allah 

SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik hidayah, serta inayah-Nya. 

Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna didalamnya. Maka dari 

itu peneliti dengan lapang dada menerima kitik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak. 

Peneliti berharap dan berdo’a, dengan selesainya skripsi ini semoga 

dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi peneliti pribadi 

maupun dari para pembaca. 

 

  


