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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam 

penolakan terhadap lawan tutur atasan akrab, atasan tidak akrab, teman akrab, teman 

tidak akrab, bawahan akrab dan bawahan tidak akrab maka dapat diketahui hasil 

seperti di bawah ini: 

1. Strategi penolakan yang digunakan oleh JS adalah {wabi}, {riyuu}, {fuka}, 

{koshou} terhadap penolakan terhadap atasan akrab maupun tidak akrab. 

Sedangkan strategi {riyuu}, {wabi}, {fuka} digunakan dalam penolakan 

terhadap teman akrab maupun tidak akrab. Sementara itu JS menggunakan 

strategi {riyuu}, {wabi},{fuka}, dan {meirei} digunakan sebagai strategi 

penolakan terhadap bawahan akrab maupun tidak akrab. 

2. Strategi penolakan yang digunakan oleh IS adalah {wabi}, {riyuu}, {fuka}, 

{koshou} terhadap atasan akrab maupun tidak akrab. Sedangkan strategi 

{riyuu}, {wabi}, {fuka}, dan {koshou} digunakan dalam penolakan terhadap 

teman akrab dan teman tidak akrab. Sementara itu dalam penolakan terhadap 

bawahan akrab maupun bawahan tidak akrab IS menggunakan strategi 

{riyuu}, {wabi},{fuka}, dan {meirei}.  

3. Persamaan strategi yang digunakan IS dan JS dalam penolakan di lingkungan 

kerja adalah sebagai berikut: 

1) Secara umum oleh kedua kelompok responden menggunakan strategi 

{riyuu}, {wabi} dan {fuka} dalam situasi penolakan. Namun dalam 

penolakan terhadap atasan baik akrab maupun tidak akrab kedua 

kelompok responden menggunakan strategi {wabi}, {riyuu}, dan 

{fuka}. 
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2) Penggunaan strategi {meirei} dalam penolakan terhadap bawahan oleh 

kedua kelompok responden . 

4. Perbedaan strategi yang digunakan IS dan JS dalam penggunaan strategi 

dalam tindak tutur penolakan di lingkungan kerja diantaranya sebagai berikut 

ini: 

a. Penggunaan panggilan {koshou} 

1) IS cenderung menggunakan {koshou} dalam frekuensi yang cukup 

banyak terutama pada saat melakukan penolakan  sedangkan JS 

sangat jarang sekali menggunakan strategi tersebut. 

2) Pada penggunaan {koshou} oleh IS seperti panggilan terhadap diri 

sendiri jishoushi maupun panggilan terhadap orang lain taishoushi 

dalam situasi penolakan terhadap atasan frekuensinya cenderung naik 

dibandingkan dengan tindak tutur penolakan terhadap teman dan 

bawahan sedangkan JS sama sekali tidak menggunakan {koshou}. 

Hal tersebut dimungkinkan dipengaruhi oleh hubungan vertikal 

(jouge kankei) diantara penutur dan lawan tutur. 

b. Penggunaan alasan {riyuu} 

Penggunaan alasan {riyuu} dalam situasi penolakan terhadap atasan, 

teman, dan bawahan oleh IS cenderung menggunakan alasan bervariasi 

sedangkan JS menggunakan alasan yang samar dan cenderung seragam. 

Namun dalam situasi penolakan terhadap bawahan JS cenderung 

menggunakan alasan yang cukup beragam.  

c. Penggunaan {kantoushiteki hyoushutsu} 

Responden IS menggunakan semantik formula yang tidak digunakan oleh 

JS yaitu {kantoushiteki hyoushutsu} dalam situasi penolakan terhadap 

lawan tutur atasan, teman, dan bawahan yang memiliki hubungan akrab.  

d. Dilihat dari teori kesantunan Brown&Levinson (1987), responden IS 

cenderung menggunakan kombinasi strategi kesantunan positif dan 
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negatif. Namun dilihat dari frekuensi jenis semantik formula yang 

digunakan, IS cenderung memilih strategi positif ketika melakukan 

penolakan. Sedangkan JS cenderung memilih strategi kesantunan negatif.  

 

5.2 Saran 

1. Instrumen Discourse Completion Test (DCT) yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya menggunakan 6 situasi saja. Untuk mengetahui 

bagaimana strategi penolakan secara menyeluruh di lingkungan kerja 

dirasakan perlunya menggunakan situasi atau bamen penolakan yang lebih 

bervariasi di lingkungan kerja. 

2. Dirasakan perlunya penelitian mengenai tindak tutur penolakan di lingkungan 

kerja selain menggunakan data Discourse Completion Test (DCT) seperti role 

play sehingga data yang diperoleh lebih alami dan mendekati situasi tutur asli. 

 

 

 

 

 

 

 


