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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Bab V berisi simpulan penelitian dan rekomendasi penelitian. 

Simpulan penelitian terdiri dari kecenderungan kesantunan berbahasa 

siswa, faktor yang memengaruhi kesantunan berbahasa, dan 

implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konseling.  

 

5.1 Simpulan 

 Kesantunan berbahasa merupakan suatu keterampilan individu 

untuk mengungkapkan kalimat yang memberi manfaat dan penghargaan 

kepada orang lain. Hasil penelitian menunjukkan kesantunan berbahasa 

mayoritas siswa kelas X di SMA Negeri 1 Lembang berada pada 

kategori kurang santun didasarkan pada kondisi kelompoknya. Siswa 

telah dapat mengaplikasikan kesantunan berbahasa pada situasi tertentu, 

namun masih melanggar prinsip kesantunan berbahasa pada situasi 

lainnya. Tingkat kesantunan berbahasa yang digunakan siswa ketika 

berinteraksi dengan guru lebih tinggi dibandingkan dengan kesantunan 

berbahasa yang digunakan siswa ketika berinteraksi dengan siswa 

lainnya.  

 Faktor yang dominan berpengaruh terhadap kesantunan 

berbahasa yaitu kondisi pribadi siswa. Siswa cenderung berbahasa kasar 

ketika dalam kondisi marah, cemas, kesal, ketakutan, dan berbicara 

kepada orang yang tidak disukainya. Faktor lain yang juga memengaruhi 

kesantunan berbahasa siswa yaitu didikan orang tua, lingkungan 

pergaulan, dan pemahaman akan kesantunan berbahasa. 

 Layanan bimbingan dan konseling menitikberatkan pada 

keterampilan pengendalian diri untuk mengembangkan kesantunan 

berbahasa siswa. Bidang lain yang juga dikembangkan dalam layanan 

bimbingan dan konseling yaitu keterampilan mengaplikasikan 

kesantunan berbahasa berdasarkan prinsip/maksim kesantunan 

berbahasa Leech. 

 

5.2 Rekomendasi  

 Rekomendasi penelitian yang disarankan untuk guru BK dan 

penelitian selanjutnya sebagai berikut. 

5.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling 
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Kesantunan berbahasa siswa dominan dipengaruhi kondisi 

pribadi menandakan keterampilan siswa dalam mengendalikan diri 
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untuk tidak berbahasa kasar pada saat menghadapi kondisi negatif masih 

rendah. Guru bimbingan dan konseling/konselor dapat membantu siswa 

mengembangkan kesantunan berbahasa dan memiliki keterampilan 

pengendalian diri salah satu caranya dapat dilakukan melalui layanan 

bimbingan dan konseling yang berfokus pada upaya pengendalian diri 

siswa untuk tidak berbahasa kasar pada saat menghadapi kondisi negatif. 

Guru bimbingan dan konseling/konselor dapat membantu siswa 

mengembangkan keterampilan-keterampilan kesantunan berbahasa 

lainnya sesuai dengan prinsip kesantunan berbahasa. Layanan 

bimbingan dan konseling dapat dilakukan berdasarkan contoh rumusan 

SKLBK yang terlampir dalam penelitian. 

5.2.2 Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya, berikut rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. 

1) Gambaran kesantunan berbahasa siswa dapat lebih diketahui oleh 

peneliti dengan tidak hanya menggunakan satu metode yaitu 

deskriptif kuantitatif, akan lebih baik apabila metode deskriptif 

kualitatif juga digunakan dalam penelitian kesantunan berbahasa 

dengan tujuan untuk melengkapi data hasil penelitian kuantitatif 

sebelumnya. Dengan demikian, data yang diperoleh semakin akurat 

dan dapat meminimalkan jawaban yang tidak diinginkan. 

2) Salah satu karakteristik kesantunan berbahasa yaitu tergantung pada 

situasi dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasar pada 

karakteristik tersebut, peneliti dapat memperluas cakupan sampel 

penelitian pada responden yang berlatar belakang budaya berbeda. 

Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran kesantunan 

berbahasa yang terjadi antar individu yang memiliki latar belakang 

budaya berbeda, juga untuk mengetahui konflik yang diakibatkan 

oleh kesalahpahaman terhadap makna suatu bahasa.  

3) Faktor-faktor yang memengaruhi kesantunan berbahasa dibahas 

secara umum dan tidak fokus berdasarkan masa remaja. Penelitian 

selanjutnya mengenai faktor-faktor ini dapat lebih spesifik dan 

mendalam pada salah satu faktor yang sangat berkaitan dengan masa 

remaja, misalnya faktor lingkungan pergaulan dalam bentuk 

penelitian korelasi.  

4) Upaya untuk membantu siswa dalam 

meningkatkan/mengembangkan kesantunan berbahasa sangat 

penting untuk dilakukan. Penelitian dengan desain eksperientasi 
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dapat dikembangkan untuk menguji efektivitas salah satu teknik atau 

upaya untuk mengembangkan kesantunan berbahasa siswa. 


