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KESIMPULAN

Dar! uraian yang telah dikemukakan di depan, roaka dapat disimpul

kan bah"a mtl"yarakat Bali di Surabaya ini adalah masyarakat yang berdwi
bahasa atau lcbih atau dengan kata lain dwibahasawan. Situnsi itu terja
di karena adanya akulturasi bahasa antara masyarakat Bali dengan masya'

rakat sekita..""!1ya di SUl'abaya 1ni.
Pcrilaku bah8.sal".ya dapat dikatakan bahwa individu-individu t0rSG
but

menGGU"'~"~n

berbs!;ai bahasa dalam komunikasl yang berlMcsung secara

konkrit. l!ercka umumnya mencnmpur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah
seperli bahasa daerah Bali dan Jawa. Penggunaan berbagal baha"a tersenut
terl1hnt dalam situasi yanG santai, baik dalam linglungan rumah tangga
maupun lingkungan di luar rumah yang diwarna1 oleh auasana. informal.
Alih kode atau cnmpur kode adalah cocok sakali dalam hal akultu 
rQsi babasa in!. 11asyarakat Bali dalam berkomunikasi pada umumnya bQralih
kQle hB.il{ d'eri bahasa daerah maupun dad bahasa Indonesia. Hal itu terja
di karena mercka menguasai bahasa-bahasa tersebut, sehingga campur kodG
seperti itu sudah diraSakan sebagai hal yang blasa.
pkulturasi bahasa in! torjadi seiring dengan lamanya individu
tersebut

meni~gg~lkan

daerah kelahirannya dalam hal ini khunusnya mone

tap di Surabc.ya. Eakin lama mereka tingea1 di Surabaya roaka bahasa yang
di~ln~kan dal~m bcrkom~~kasi

baik dilingkungan keluarga maupun di luar

rumah adalah bahasa yang sesua! deng-an bahasa masyarakat setempat.
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Mereka sudan tidak bsrbahasa ibu lagi dalam setiap komunikasi, walaupun
ada diguna.kannya bahasa Bali, i tu hanya sebagian keeil dad bahasa yang
digunakan sehari-hari.
Berbagai alasan yang dikemukakan dalam hal memilih bahasa terten 
tu untuk berkomunikas!. Pemilihan bahasa CaJ!lpuran dalam berkomunikasi
disebabkan oleh keinginan untuk mempermudah dan

memperce~t

konunikasi

mereka. Di sa,nping itu lingkungan yan!> mayoritas bukan berbahasa Bali
oenderung membuat mereka harus menyesuaikan diri dengan masyarakat Be
tempat. Dalam hal in! dapat dikatakan bahwa masyarakat Bali tergolong
masyarakat yang "fleksibel dan luwes dalam menyesuaikan diri dengan ling
kullgan. ~!ereka mencrima unorur-unsur budaya lain tetapi tidnk meni.ng"al
ken nilai-nilai budaya sendiri. Itulah sebuah proses akulturasi.
Tercermin juga rasa persatuan yang tinggi dari masyarakat Bali
terbukti mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan bahwa bahasa
Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa Nasional. Dengan dlgunakan
nya bahasa Indonesia dalam setiap komunikasi verbal, berarti mereka ti 
daJI: kesulitan dala'll bcrgaul dam berkomunikasi dengan linc;kungan mereka.

LAPORAN PENELITIAN

AKULTURASI BAHASA MASYARAKAT BALI

NI WAYAN SARTINI

