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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan analisis data pada bab III,  dapat disimpulkan sejumlah hal-

hal berikut: 

1. Dari hasil analisis, diketahui bahwa dalam lima belas data pada tataran kata 

terdapat 53 penggunaan kata current slang dari keseluruhan 115 penggunaan 

kata yang diindikasikan dipengaruhi faktor-faktor sosial tertentu. Dari empat 

belas data pada tataran frasa dengan keseluruhan 29 frasa, terdapat 17 frasa, 

diberi label current slang, yang diindikasikan muncul sebagai pengaruh 

faktor-faktor sosial tertentu. Kesemuanya menunjukkan identitas antar 

sesama partisipan Afro-Amerika yang menggunakan dialek Black English. 

Jumlah kata dan frasa kategori S yang terdapat dalam data penelitian 

menunjukkan bahwa tidak dalam semua kesempatan penggunaan dialek 

Black English harus selalu muncul kata-kata S. Adapun penggunaan kata dan 

frasa tersebut tidaklah sedemikian menjauh dari kata-kata dasar yang terdapat 

dalam bahasa Inggris standar, walaupun memang terdapat perbedaan dari segi 

makna dan penggunaan. 

2. Penggunaan kata dan frasa dilihat dari teori SPEAKING menunjukkan bahwa 

penggunaan kata dan frasa akan terlihat jelas pada faktor sosial seting and 

scene, participant, ends, key, dan instrumentalities. Yang dapat disimpulkan 

dari hasil ini adalah bahwa yang memengaruhi penggunaan Black English 

dalam penggunaan bahasa Inggris dalam lingkungan orang-orang kulit hitam 
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adalah kayanya ungkapan yang menunjukkan unsur emotif pembicaranya 

serta kekhasan menggunakan bahasa lisan dalam menyampaikan pesan sosial 

tertentu. 

3. Kesimpulan Analisis Data yang Berupa Kata 

Dari ketigabelas data yang dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel settings and scene, participant, ends, dan key memiliki peranan 

dominan dalam terjadinya percakapan yang menggunakan kata-kata kategori 

S. Di bawah ini adalah diagram mengenai persentase pengaruh variabel-

variabel tersebut. Key dengan lima kali kemunculannya dalam data 

memegang peringkat paling atas faktor sosial yang paling berpengaruh 

dengan persentase sebesar 38.46%, diikuti setting and scene 30,77%, ends 

23,08%, dan key 7.69%. 

 

Kesimpulan Analisis Data yang Berupa Frasa 

Dari keempatbelas data yang dianalisis diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel settings and scene, ends, key, dan instrumentalities memiliki 

peranan dominan dalam terjadinya percakapan yang menggunakan kata-kata 

kategori S. Di bawah ini adalah diagram mengenai persentase pengaruh 

variabel-variabel tersebut. Faktor sosial instrumentalities memiliki frekuensi 

Faktor-faktor Sosial yang Dominan
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terbanyak dari penggunaan frasa-frasa tersebut dengan persentase 57,14%, 

diikuti variabel key 28,57%, dan setting and scene dan ends masing-masing 

7,14%. 

 

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan 

umum dari bahwa penggunaan variasi Black English masih dapat diterima sebagai 

variasi bahasa Inggris Amerika. Dengan keunikan ragam penggunaan bahasanya, 

terutama kata dan frasa, variasi Black English ini akan tamppak berbeda dengan 

bahasa induknya—bahasa Inggris Amerika standar—secara umum. Namun 

dengan meneliti unsur-unsur dialeknya yang khas akan tampak pula 

kesinambungan di antara keduanya. 

  

4.2 Saran 

Penelitian ini hanya befokus pada penggunaan kata dan frasa dialek Black 

English sesuai dengan faktor-faktor sosial tertentu. Sebenarnya masih banyak pula 

unsur-unsur bahasa lain seperti klausa, ungkapan baku, celetukan, dan lain 

sebagainya yang dapat diteliti. Selain itu dialek Black English dapat pula 

dianalisis dari sudut pandang lain, misalnya penelitian kata-kata dialek Black 

Faktor-faktor Sosial

setting and scene

ends

key
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English tertentu yang dieja/diketik ke dalam suatu karya sastra tertentu persis 

sesuai dengan pengucapannya (eye dialect dalam novel). Karya-karya moderen 

lain yang lebih populer pun—seperti musik hip-hop, R n B, rapp, siaran televisi 

atau radio dan lain-lain—dapat dipakai sebagai sumber penelitian topik dialek 

Black English ini.  

Pengembangan lebih jauh pun dapat dilakukan dengan mencari media lain 

untuk meneliti dialek ini, misalnya media masa seperti koran dan majalah, atau 

media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Penulis dalam hal 

ini menyarankan bahwa ada penelitian lebih jauh mengenai dialek ini dengan 

tataran, sudut pandang, dan sumber data yang berbeda, sehingga pemahaman akan 

variasi bahasa yang unik ini dapat semakin dimengerti masyarakat luas. 

Penulis pun menyadari akan banyaknya kekurangan dalam segi analisis, di 

mana salah satunya penggunaan teori SPEAKING dalam analisis kekurangan 

penjelasan mengenai kriteria penentuan variabel faktor sosial tertentu dalam suatu 

percakapan. Penulis pun berharap pihak-pihak yang tertarik untuk meneruskan 

penelitian ini untuk memperhatikan hal tersebut sehingga didapatkan suatu 

gambaran umum mengenai dialek Black English yang dapat dipahami semua 

khalayak. Teori-teori mengenai faktor sosial lain pun dapat digunakan untuk 

meneliti dialek ini, tidak hanya terbatas pada teori etnografi komunikasi dari 

Hymes, dengan konsistensi pada kerangka pemikiran yang diusung. 


