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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Pada bab 6 ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

A. Simpulan  

 

 Analisis kesalahan Fonologi Berbahasa Indonesia pada mahasiswa Patani 

semester 2 ini Masih ada beberapa kesalahan dan juga Penyebab. Pertama kali dalam 

kesalahan mahasiswa Patani yang sering terjadi yaitu sering mengguna bahasa 

melayu Patani ketika dalam berkomunikasi. Dan juga sering bercampur bahasa 

Melayu Patani dalam bahasa Indonesia. Misalnya Dalam bahasa Patani Huruf A 

digantikan dengan huruf O maka membuat mahasiswa Patani ini sulit untuk 

berkomunikasi.  

Karena mereka masih terbiasa atau masih penagruh bahasa ibu atau 

bisadikatakan bahasa daerah dan mereka tidak sering bergaul sesama orang 

Indonesia. Dan ada juga beberapa Mahasiswa ini tidak percaya diri atau masih takut 

untuk mencoba berkomunikasi. 

Mahasiswa ini harus setiap hari menggunakan Bahasa Indonesia Biar mereka 

itu lancar dalam berkomunikasi dalam seharian. dan juga sering bergaul dengan orang 

Indonesia. Biar mereka itu tidak kebiasaan menggunakan bahasa melayu Patani. dan 

juga lebih banyak membaca buku karena dalam buku bisa menemukan kosa kata 
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yang baru. yang kita tidak tahu. dan juga harus percaya diri biar mereka yakin untuk 

mencoba berkomunikasi dan tidak takut dalam berkomunikasi.  

 

B. Saran  

Saran saya kepada Mahasiswa Asing yaitu banyaklah mengguna bahasa 

Indonesia dari pada bahasa melayu atau bahasa Thai walaupun bersama teman dari 

sesama Negara. Karena Menguasai lebih dari satu bahasa (bilingual) ternyata mampu 

menguatkan otak dan membantu perkembangan otakmu, membuatmu bertambah 

pintar, bahkan mencegah demensia atau penakit lupa di saat senjamu kelak dan jika 

kamu lancar berbahasa asing kamu bisa menjadikannya sumber pendapatan 

tambahan. Banyak lah baca buku, majalah ataupun artikel karena disitu akan dapat 

banyak bahasa dan buku juga adalah jendela dunia, dan terakhir seringlah bergaulan 

dengan masyarakat ataupun seringlah berkelompok dengan teman dari Indonesai. 

karena disitu juga bisa membuat anda dapat bahasa dengan cepat dan tambah cepat 

lancar bahasa Indonesia. 

 

 


