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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan pemetaan secara fonologis dan leksikal, rekonstruksi
secara induktif dan deduktif pada BAB IV ada beberapa temuan hasil analisis data
antara lain:
1) Pemetaan segi banyak dialektometri secara fonologis BMDASSM ditemukan dua
dialek yaitu dialek 4 (Sambas) dan dialek 7 (Mempawah). Pemetaan segi banyak
dialektometri secara leksikal BMDASSM ditemukan tiga dialek yaitu dialek TP 1
(Seluas), TP 4 (Sambas), dan dialek TP 7 (Mempawah).
2) Daerah hulu DAS Sambas yang meliputi TP 1 (Seluas, TP 2 (Sanggau Ledo), TP 3
(Ledo) dan daerah hulu DAS Mempawah yaitu TP 5 (Karangan) merupakan daerah
pemakaian bahasa Melayu.
3) Peta berkas isoglos secara fonologis dan secara leksikal memiliki perbedaan.
4) Rekonstruksi

induktif

menemukan

bentuk

BMDASSM

Prabahasa

dan

Rekonstruksi deduktif ditemukan refleksi BMDASSM Prabahasa, PAN, PM
menjadi relik dan inovasi. Inovasi ada yang sifatnya internal dan ada yang sifatnya
eksternal.
5) Persebaran leksikal relik terbanyak di TP 5 (Karangan) berjumlah 18, relik paling
sedikit di TP 4 (Sambas) berjumlah 10. Inovasi terbanyak di TP 6 (Menjalin)
berjumlah 150 dan inovasi terrendah di TP 4 berjumlah 144.
6) Daerah konservatif dan daerah inovasi , daerah konservatif merupakan TP yang
paling banyak memiliki relik. TP 5 (Karangan) merupakan daerah konservatif, ada
4 alasan daerah ini sebagai daerah konservatif: (1) dari sisi sejarah, (2) jauh dari
pusat budaya,

(3) jauh dari pusat pemerintahan, (4) daerah pertanian dan

perkebunan yang kurang subur. Daerah inovasi bahasa Melayu di DAS Sambas
dan Mempawah di TP 6 berjumlah 150, merupakan inovasi tertinggi. Ada 3 alasan
daerah TP 6 (Menjalin) sebagai daerah inovasi : (1) daerah jauh dari pusat
pemerintahan, (2) jauh dari pusat budaya Melayu (dekat pusat budaya Dayak),
dan (3) penutur bahasa Melayu sebagai penduduk minoritas. Tiga hal ini
merupakan temuan baru yang berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.
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B. Saran
1) Pengelompokkan isolek berdasarkan penghitungan dialektometri fonologis seperti
yang dinyatakan Guiter (dalam Laksono dan Savitri, 2009: 84) perlu
disempurnakan rentang intervalnya, diperhalus antara (beda bahasa, beda dialek,
beda subdialek, beda wicara, dan tidak ada perbedaan) yang disarankan interval
bukan 1, tetapi 0,1 seperti pengelompokkan isolek di bawah ini.
16,1 % – 100 %

= perbedaan bahasa

11,1 % - 16 %

= perbedaan dialek

7,1 % - 11 %

= perbedaan subdialek

3,1 % - 7 %

= perbedaan wicara

0%-3%

= tidak ada perbedaan

Agar TP yang memiliki persentase 3,42 % dapat dikelompokkan beda wicara;
7,47 %, 7,16 %, 7,78 % dapat dikelompokkan beda subdialek; 11,21 %, 11,83 %
dapat dikelompokkan menjadi beda dialek.
2) Pengelompokkan isolek berdasarkan penghitungan dialektometri leksikal seperti
yang dinyatakan Guiter (dalam Mahsun, 2010: 67) perlu disempurnakan rentang
intervalnya diperhalus antara (beda bahasa, beda dialek, beda subdialek, beda
wicara, dan tidak ada perbedaan) seharusnya interval bukan 1, tetapi 0,1 saja.
Seperti pengelompokkan isolek leksikal di bawah ini.
80,1 % ke atas

= dianggap perbedaan bahasa

50,1 % - 80 %

= dianggap perbedaan dialek

30,1 % - 50 %

= dianggap perbedaan subdialek

20,1 % - 30 %

= dianggap perbedaan wicara

20 % ke bawah

= dianggap tidak ada perbedaan

Agar TP yang memiliki persentase 50,5 % mudah dikelompokkan menjadi beda
dialek.
3) Berkas isoglos secara fonologis dapat dibuat, tetapi dengan sedikit berbeda cara
menarik unjung isoglosnya. Pembuatan berkas isoglos secara leksikal selalu
dimulai dari ujung tepi peta, menuju kebagian tengah, dan berakhir diujung tepi
peta bagian lainnya. Pembuatan berkas isoglos secara fonologis garis isoglos
ditarik mulai dari tepi peta sepotong-sepotong sesuai dengan korespondensi yang
ada antar TP.
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