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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Permasalahan terhadap pelestarian bahasa Jawa diperlukan sejak dini 

mengingat tanda-tanda akan merosotnya pemakaian bahasa Jawa dan 

ketidaktertarikan akan kebudayaan Jawa telah tampak jelas, khususnya di 

kalangan generasi muda. Pelestarian itu dapat dilakukan melalui pembelajaran 

bahasa dan sastra kepada para generasi muda di sekolah dengan tetap 

mengkaitkan materi pembelajaran dengan kebudayaan bahasa Jawa setempat. 

Pembelajaran bahasa dan sastra juga perlu diberikan di luar sekolah atau 

nonpendidikan. 

Melalui hasil perancangan kampanye sosial ini, dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Perancangan sosialisasi kampanye sosial ini dibuat menarik dan komunikatif      

supaya pesan dapat tersampaikan kepada target audience. Dapat terlihat dari 

segi pesan visual dan pesan verbal yang diharapkan mampu memberikan 

dampak perubahan terhadap target audience untuk lebih sadar mengenai 

pentingnya dalam melestarikan bahasa Jawa di Kota Yogyakarta. 

2. Pengetahuan terhadap media juga harus selalu diikuti karena media selalu 

mengikuti perkembangan jaman. Dalam setiap perancangan perlu 

memperhatikan media yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Media 

tersebut awalnya hanya sebatas Below The Line dan Above The Line menjadi 

hilang sering munculnya Through The Line dikarenakan perencanaan media 

disesuaikan dengan faktor psikologis kondisi masyarakat serta memiliki 

kedekatan dalam kehidupan masyarakat. 

3. Perancangan kampanye sosial ini diharapkan dapat memberi alternatif 

pendekatan iklan layanan masyarakat terutama masalah pelestarian bahasa 

Jawa kota Yogyakarta. Dengan adanya perancangan ini masyarakat diajak 

untuk berpikir dalam mencerna pesan yang disampaikan melalui cara yang 

berbeda yaitu memanfaatkan berbagai sisi dalam kehidupan yang ada dibenak 

masyarakat khususnya generasi muda jaman sekarang (insight). Pemakaian 

insight akan memudahkan target audience untuk mencerna pesan karena 
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mereka bisa melihat diri mereka sendiri dalam pesan yang disampaikan lewat 

media-media yang digunkaan dalam bersosialisasi. 

 

B. Saran 

Pada jalur pendidikan, pelestarian dapat dilakukan melalui penerapan 

kurikulum yang memuat pelajaran bahasa Jawa bagi para siswa SD sampai 

dengan SMP, SMA. Kurikulum yang diterapkan hendaknya lebih berorientasi 

pada tujuan bagaimana siswa menggunakan bahasa Jawa daripada sekadar tahu 

tentang Bahasa Jawa. 

Pada perancangan iklan layanan masyarakat sebagai kampanye pelestarian 

bahasa Jawa kota Yogyakarta melalui desain komunikasi visual ini tentunya 

telah menggunakan berbagai macam  literatur untuk judul tersebut. Saran-saran 

agar perancangan dengan judul sejenis dapat lebih sempurna dan lebih detil 

sebagai berikut: 

1.  Membahas iklan, periklanan, dan kampanye, sehingga semakin banyak 

objek-objek yang bisa diangkat dan dikemas pada kategori-kategori yang 

berbeda. 

2.  Mengungkapkan fakta di lapangan  harus lebih detil dan jelas untuk 

melengkapi dan mnegkomparasi dengan teori dasar-dasar periklanan, 

maka akan menambah wawasan dalam mengungkapkannya. 

3.   Iklan layanan masyarakat mengenai kampanye pelestarian bahasa Jawa di 

kota Yogyakarta ini perlu pendalaman lebih matang lagi supaya dapat 

menghasilkan pesan yang bertujuan tepat pada sasaran. 

4.   Pemakaian  layout, gaya, dan visual menggunakan gaya ilustrasi yang 

mudah dipahami oleh target audience terutama anak-anak. 
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LAMPIRAN 

Angket 

 

1. Apakah kamu mahir berbicara menggunakan Bahasa Jawa? 

Kesimpulan dari pertanyaan ini dapat dilihat melalui presentase, yaitu : 

 

Diagram 1 : Presentase pernyataan kemampuan berbahasa Jawa 

Dalam presentase tersebut terlihat bahwa dari 100 responden, 44% 

menjawab tidak mahir, 52% menjawab mahir, dan hanya 4% menjawab 

sangat mahir berbicara menggunakan bahawa Jawa. 

2. Apakah kamu sering berbicara menggunakan bahasa Jawa dalam 

percakapan sehari-hari? 

Kesimpulan dari pertanyaan ini dapat dilihat melalui presentase, yaitu : 

 
Diagram 2 : Presentase pernyataan berbicara menggunakan bahasa Jawa 
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Dalam presentase tersebut terlihat bahwa dari 100 responden, 45% 

menjawab tidak sering, 40% menjawab sering, dan hanya 15% menjawab 

sangat sering berbicara menggunakan bahawa Jawa dalam percakapan sehari-

hari. 

3. Menurut kamu apakah bahasa Jawa penting untuk dilestarikan? 

Kesimpulan dari pertanyaan ini dapat dilihat melalui presentase, yaitu : 

 
Diagram 3 : Presentase pernyataan pelestarian berbahasa Jawa 

Dalam presentase tersebut terlihat bahwa dari 100 responden, 0% 

menjawab tidak penting, 45% menjawab penting, dan 55% menjawab sangat 

penting untuk melestarikan bahasa Jawa 

4. Apakah kamu setuju jika bahasa Jawa dilestarikan dengan cara menerapkan 

penggunaannya dalam percakapan sehari-hari? 

Kesimpulan dari pertanyaan ini dapat dilihat melalui presentase, yaitu : 
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Diagram 4 : Presentase pernyataan pelestarian berbahasa Jawa dengan cara 

digunakan sebagai bahasa  sehari-hari 

Dalam presentase tersebut terlihat bahwa dari 100 responden, 18% 

menjawab tidak setuju, 61% menjawab setuju, dan 21% menjawab sangat 

setuju jika bahasa Jawa dilestarikan dengan cara menerapkan penggunaannya 

dalam percakapan sehari-hari. 

5. Apakah perlu adanya iklan tentang pelestarian bahasa Jawa di Kota 

Yogyakarta? 

Kesimpulan dari pertanyaan ini dapat dilihat melalui presentase, yaitu : 

 
Diagram 5 : Presentase pernyataan tentang adanya iklan pelestarian bahasa Jawa 

Dalam presentase tersebut terlihat bahwa dari 100 responden, hanya 10% 

menjawab tidak perlu, 60% menjawab perlu, dan 30% menjawab sangat perlu 

adanya iklan tentang pelestarian bahasa Jawa di kota Yogyakarta. 
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