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BAB V 

KESIMPULAN AND SARAN 

 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan dari 

penelitian ini didasarkan pada rumusan pada bab pertama yang menganalisis 

bentuk, makna, dan fungsi jargon perhotelan oleh pegawai Quest Hotel Cikarang 

dalam chatting grup WhatsApp dan berdasarkan temuan penelitian pada bab 

keempat. Sedangkan bagian terakhir saran, membahas saran untuk mahasiswa, 

dosen, dan peneliti lainnya. Detail setiap bagian akan disajikan di bawah ini. 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menganalisis temuan dan mempresentasikan diskusi jargon 

perhotelan yang digunakan oleh pegawai Quest Hotel Cikarang dalam chatting 

grup WhatsApp, penulis merumuskan tiga poin penting yaitu: 

1. Penulis menemukan empat bentuk jargon yaitu akronim, singkatan, kata dan 

frasa. 

2. Penulis menemukan dua macam makna jargon yaitu makna denotatif dan 

makna konotatif. 

3. Penulis menganalisis fungsi jargon sesuai dengan konteks yang terjadi. 

Kemudian, fungsi jargon yang ditemukan diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu (1) untuk memberikan istilah yang jelas dan tidak ambigu kepada 

penutur dari domain khusus yang merujuk pada aktivitas mereka, serta (2) 

untuk memberi penutur sub-kelompok dengan arti menandai dalam 

keanggotaan grup dan mengecualikan orang luar. 
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Kesimpulannya, penelitian ini akan mendorong para pembaca yang ingin 

mengembangkan penelitian dengan topik yang sama. Penulis berharap 

penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca tentang ragam bahasa 

khususnya jargon dalam berbagai kajian yang relevan dan akan membantu para 

pembaca yang masih bingung tentang apa itu bentuk, makna, dan fungsi jargon. 

Serta tentunya semoga penelitian ini tidak berakhir dan akan dilanjutkan oleh 

peneliti lain. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini difokuskan pada bentuk, fungsi, dan makna jargon. 

Meskipun demikian, sebenarnya masih banyak yang dapat dikaji dari jargon 

perhotelan ini. Maka dari itu, berdasarkan implikasi penelitian dan keterbatasan 

penelitian ini, saran dari penulis untuk penelitian lebih lanjut adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di 

bidang sosiolinguistik, khususnya dalam jargon, penulis berharap penelitian 

ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya agar bisa merumuskan masalah baru dan meneruskan penelitian 

ini dengan teori dan masalah yang berbeda namun tetap memiliki objek 

yang sama. 

2. Diharapkan untuk peneliti berikutnya yang akan mengambil penelitian 

mengenai jargon perhotelan untuk menambah sampel data dan sumber data 
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yang sudah diteliti dalam penelitian ini, sehingga ditemukan bentuk jargon 

perhotelan yang lebih kompleks daripada penelitian ini. 

3. Direkomendasikan bagi yang tertarik mengambil topik yang sama untuk 

mengetahui lebih banyak sumber daya seperti buku-buku yang baru 

diterbitkan dapat menjadi referensi penelitian, karena dapat membantu 

pembaca dalam memperbaharui pengetahuan dan menambah 

perbendaharaan kata. 

4. Menurut peneliti, penelitian tentang jargon tidak terlalu banyak. Masih 

banyak aspek bahasa yang belum terungkap, misalnya bagaimana jargon 

berpengaruh di masyarakat. Peneliti berharap penelitian ini dapat 

menginspirasi peneliti selanjutnya untuk dapat lebih banyak meneliti 

tentang komunitas lain. 


