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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang 

Komunikasi Persuasif Komunitas NSBB dalam melestarikan budaya bahasa asli 

Bekasi, peneliti mendapatkan data hasil penelitian melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilihat di lapangan, maka 

peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Komunikasi Persuasif yang 

dilakukan oleh Komunitas NSBB dalam melestarikan budaya Bahasa Bekasi yaitu 

dengan menyusun materi pesan suportif dengan cara sosialisasi, dimana sosialisasi 

yang dilakukan oleh Komunitas ini yaitu dengan menggunakan Bahasa Bekasi 

sehari-hari, membuka rumah makan kuliner khas Bekasi dan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan acara yang bertemakan tentang kebudayaan bahasa asli Bekasi. 

Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka akan tetapi melalui media 

sosial  Facebook, Youtube ataupun Blogspot. 

Kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas NSBB ini diselenggarakan 

minimal tiga kali dalam satu tahun, kegiatan tersebut dikenal dengan sebutan 

amprok. Dimana amprok ini biasanya hanya silaturahmi saja, mengadakan 

kegiatan sosial, menyelenggarakan kegiatan kebudayaan, serta membuat lomba 

puisi dan pantun Bahasa Bekasi. Berbagai pencapaian yang telah diraih oleh para 

pengurus dalam melestarikan budaya Bahasa Bekasi, menunjukan bahwa cara 

yang dilakukan oleh pengurus ataupun anggota Komunitas NSBB berhasil, hal ini 

dapat dilihat dan dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih oleh 

Komunitas NSBB baik dari Walikota Bekasi, Bupati Bekasi, Dinas Pariwisata dan 

Budaya, Musium Rekor Indonesia, dikenalnya Bahasa Bekasi pada era 

modernisasi dan urbanisasi saat ini, serta semakin bertambahnya anggota 

Komunitas NSBB selama peneliti melakukan penelitian. Sehingga kredibilitas 

yang dimiliki oleh pengurus, saat melakukan sosialisasi pun sudah tidak 
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diragukan lagi kemampuannya dalam mengajak dan memotivasi masyarakat asli 

Bekasi untuk melestarikan budaya bahasa asli Bekasi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

saran kepada Komunitas Nyo Selametin Bahasa Bekasi (NSBB), sebagai berikut: 

1. Supaya kedepannya lebih ditingkatkan lagi kreatifitas dari kegiatan-

kegiatan yang ada serta produk-produk yang bertujuan untuk 

melestarikan budaya Bahasa Bekasi lebih diperbanyak, seperti kaos, 

puisi Bahasa Bekasi dan sintunnya, agar lebih menarik perhatian 

masyarakat untuk ikut melestarikan budaya Bahasa Bekasi juga. 

2. Dalam melakukan sosialisasi di media sosial, sebaiknya Komunitas 

NSBB tidak hanya menggunakan Facebook, tetapi menambah akun 

media sosial, agar penyebaran informasinya lebih luas. 

3. Diharapkan pengurus Komunitas NSBB menghidupkan kembali Blog 

dan Youtube NSBB, kemudian diisi dengan konten-konten tentang 

budaya Bahasa Bekasi. 

4. Pengurus Komunitas NSBB harus lebih bisa memberikan motivasi 

kepada anggota Komunitas NSBB, untuk terus konsisten dalam 

melestarikan budaya Bahasa Bekasi. 
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