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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat 

disimpulkan pemakaian ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat beretnis 

Cina di Surabaya Timur antara lain (a) dalam pemakaian bahasa yang digunakan 

anak kepada orang tua menggunakan bahasa campuran (BC4), anak kepada kakak 

atau adik menggunakan bahasa campuran (BC4) bahasa Jawa sebagai salah satu 

bahasa yang digunakan anak untuk berkomunikasi terhadap kakak dan adiknya 

karena faktor kebiasaan terhadap lingkungan sekitar, anak kepada kakek atau 

nenek menggunakan bahasa campuran (BC1) tidak semua mencampurkan bahasa 

Jawa karena dipandang lebih menghargai terhadap orang yang lebih tua, (b) dalam 

pemakaian bahasa berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat dengan tingkat 

pendidikan lebih rendah, sesama, atau lebih tinggi tidak ada yang membedakan, 

semua menggunakan bahasa campuran (BC4) namun ada pula yang 

mengimbuhkan diksi-diksi seperti bahasa asing (bahasa Inggris), (c) dalam 

pemakaian bahasa pada tingkat ekonomi, masyarakat dengan kategori ekonomi 

menenegah atas selalu menggunakan bahasa campuran (BC4) kepada masyarakat 

dengan ekonomi menengah bawah dan sebaliknya namun terkadang ada beberapa 

diksi asing yang dipakai saat berkomunikasi, (d) dalam pemakaian bahasa 

berdasarkan tingkat profesi, pimpinan cenderung menggunakan bahasa campuran 

(BC4) saat berkomunikasi dengan karyawan sedangkan karyawan menggunakan 
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Bahasa Indonesia (BI) kepada pimpinannya untuk menghormati terhadap jabatan 

yang lebih tinggi. 

4.2 Saran 

 Penelitian hanya sebatas meneliti Etnis Cina yang menggunakan bahasa 

campuran  di Surabaya Timur belum mencakup keseluruhan etnis yang berada di 

wilayah tersebut. Dengan diketahuinya beberapa faktor yang membentuk ragam 

bahasa tersebut dapat menambah pengetahuan serta menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

Harapan sebagai peneliti, penelitian ini nantinya ada pengembangan dalam 

pembelajaran ragam bahasa di berbagai bahasa selain bahasa campuran pada etnis 

Cina maupun daerah yang ada di wilayah lain sehingga menjadi perbendaharaan 

penelitian tentang ragam bahasa. 
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