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BAB V 

KESIKPULAN DAN SARAN 

V.i. Kesimpulan 

VaJ:"iasi sosiolingu ist ik mencantumkan bahwa para 

pemblcara memiliki pilihan atas variasi-variasi bahasa. 

Pilihan ini dapat terjadi dalam satu bahasa .tau dengan bBhBSB 

lainnya. tergantQng dari situasi di tempat code switching 

terjadi. Topik-topik yang didiskusikan dalam penelitian ,ini 

tentang ketepatan code switching Indonesia-Inggris diantara 

para star dan pekerja di P.T Freeport Company Indonesia 

( SurabBya ) dan P.T Coca Cola Tirtalina Bottling (Surabaya). 

Walaupun bahasa Inggris adalah bahasa resmi di P.T 

Freeport dan P.T Coca Cola, bahasa tersebut hanya dipakai 

dibeberapa tingkat tertentu oleh orang-orang Indonesia yang 

memiliki beberapa pengetahuan bahasa Inggris yang diperoleh 

dari sekolah atau kursus dan dari pengalaman di luar negeri. 

Variasi dalam jawaban untuk mengklaim penggunaan code 

switching dari bahasa Indonesia ke bBhasa Inggris Btau 

sebal iknya, sebagian besar d i tan,da i 0 Ie h para respc>nden, 

ketJka mereka berbicara dengan para seniornya dan peernya baik 

untuk topik formal maupun informal. Dan beberapa darl para 

responden itu meruakai bahasa Indonesia han,a dengan juniornya 

baik untuk topik formal 1l1aUpUn informal. 

Para responden tersebut dBpat ruemilih .atu bahasa atau 

yang lainnya pada suatu topik khusus ( balk formal maupun 
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informal) dalam sebuah pembicaraan. Hal ini berkaitan dengan 

perlakuan . terhadap bahasa-bahasa yang berbeda, sepertl juga: 

para pembicara yang dlbagi menurut hubungan kerja mereka, dan 

pembicara yang berbicara dengan bahasa yang berbeda untuk 

topik-topik yang barbada dalamlatar yang berbada pula. Hasil 

dari data menunjukan bahwa para respondeD memakai code 

switching sabagian basar untuk topik yang formal, karat'" untuk 

topik forn!al tersebut, sebagian besar staf harus 1 il, k,ny,.,K 

berbioara dalam b ..hasa Ir,ggrjs daripada bAhAf)" TndnnM;iR. 

Jadi, dalarr. hal ini, bahasa Inggris lebih dorrLinan daripada 

bahasa Indonesia. Penggunaan coda switching ini tar-gantung 

pada dengan siapa mereka berbicara, dan menurut hubungan 

kerja para staf. Untuk topik yang informal, sabagian basal' 

dari para respond en tersebut memakai code switching dangon 

para sen lor dan peernya. Da lam hal in i, baha'!B 1ndon",s i /1 1 ",b i h 

dOlflinan daripada bahasa lnggr is. 

V.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka densan ini peneliti menyarankan kepada seluruh mahasiswa 

Universitas Airlangga agar tidak henti-hentinya meningkatkan 

kemampuan dl bidang bahasa Inggris (baik secarll. tartulis 

maupun lisan) kalau anda memiliki rancana bekerja di 

perusahaan asing. Sampai saat illi kesejll.l,teraan para kBryuwan 

perueahaan aeing jauh lebih baik daripada perusahaan r.asjullal. 

Untuk perusahaan asing, penguasaan bahasa [nggl'is 

marupakan syarat yang utama. Jadi, bila anda rr.eng:ingillkBfI 
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kehidupan yang lebih baik. jadilah staf stau pekerja di 

parusahaan Bsinl dan danian penluasaan bahasa Inllris akan' 

san.at membantu anda di sana, 
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