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BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini, apa saja 

implikasinya serta apa apa saja yang menjadi rekomendasi dari peneliti untuk 

kedepannya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian ini berdasarkan dengan 

rumusan masalah penelitian adalah: 

1) Eufemisme sebagai salah satu bentuk dari sinonim dalam semantik bahasa 

Korea mempunyai peran membuat suatu ungkapan atau kalimat dalam 

berbagai macam media massa maupun karya sastra seperti dongeng, cerpen, 

novel dan sebagainya membantu menjadi lebih memperhatikan kesopanan 

maupun menggunakan kalimat atau ekspresi bahasa tanpa membuat 

seseorang, suatu kelompok maupun mitra tutur merasa tersinggung dengan 

apa yang diungkapkan maupun dituliskan. Eufemisme digunakan atau 

berfungsi sebagai menjadi salah satu cara untuk mengurangi penggunaan 

bahasa kasar ataupun menggantikan bahasa lainnya yang dianggap memiliki 

makna yang kasar, menyinggung, menghina, mengandung kata tabu, atau 

yang memicu perspektif negatif oleh mitra tutur ataupun para pembaca. 

Eufemisme erat kaitannya dengan latar belakang sosial budaya masyarakat 

penuturnya.  

2) Dalam bahasa Korea eufemisme disebut dengan istilah 완곡어[wangogo] 

dan umumnya digunakan kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi 

jabatannya maupun kepada orang asing yang tidak dikenal agar tidak terkesan 

sombong dan arogan, terlebih lagi negara Korea masih dipengaruhi sistem 

hierarki sosial di mana Korea merupakan bangsa yang menjunjung tinggi asas 

kesopanan dan etika dalam berkomunikasi, terutama terhadap orang yang 

lebih tua. 

3) Selanjutnya, dari hasil penelitian dan hasil analisis data yang ditemukan oleh 

peneliti dalam empat cerita kuno pada buku Cerita Kuno Indonesia Korea 1, 

ditemukan berbagai variasi bentuk eufemisme baik dalam bentuk kata 

maupun kalimat juga dalam bentuk tabu, diskriminasi sosial maupun situasi 
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negatif. Persebaran data-data tersebut yaitu sebagai berikut eufemisme bentuk 

kata 86%, sedangkan bentuk kalimat 14%. Lalu terdapat juga (1) Eufemisme 

bentuk tabu 71% sekaligus menjadi bentuk eufemisme paling banyak atau 

dominan yang ditemukan, (2) diskriminasi sosial 10%, (3) situasi negatif 19% 

dan tidak ditemukan data yang termasuk ke dalam bentuk eufemisme sifat 

budaya.  

4) Kemudian fungsi dari berbagai macam bentuk eufemisme yang ditemukan 

juga berbeda mulai dari fungsi perlindungan diri, pemurnian, 

mempertahankan kontrol dan ketertiban sosial, peran perlindungan, dan 

fungsi perubahan makna. persebaran fungsi eufemisme yaitu (1) fungsi 

perlindungan diri 9%, (2) fungsi pemurnian sebesar 43% yang menjadi fungsi 

paling dominan yang terdapat pada data-data dalam objek penelitian ini, (3) 

mempertahankan kontrol dan ketertiban sosial 29%, (4) peran perlindungan 

5%, (5) dan fungsi yang terakhir yaitu perubahan makna sebesar 14% dari 

keseluruhan data, namun tidak ditemukan data yang termasuk ke dalam 

fungsi kebutuhan akan terminologi baru pada data-data yang ada dalam 

penelitian ini. 

5) Eufemisme bentuk sifat budaya tidak ditemukan pada penelitian ini karena 

tidak menggunakan dialek dan eufemisme yang mempunyai fungsi 

terminologi baru juga tidak ditemukan karena tidak ada data yang 

menggunakan kata atau istilah terbaru pada buku cerita kuno Indonesia Korea 

1 yang menjadi objek penelitian ini. 

6) Penggunaan eufemisme pada buku cerita kuno Indonesia Korea 1 

menggunakan berbagai bentuk dan fungsi yang beragam sehingga eufemisme 

dapat ditemukan pada produk sastra yaitu cerita kuno atau cerita rakyat 

seperti dalam objek penelitian ini dan dapat dijadikan variasi media 

pembelajaran bahasa Korea kepada pemelajar untuk contoh pembelajaran 

semantik bagian sinonim eufemisme.       

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) memberikan informasi mengenai eufemisme secara umum dan bentuk juga 

fungsinya secara khusus kepada para pembaca penelitian ini  agar 

menambah wawasan mengenai ranah semantik bahasa Korea  

2) selanjutnya penelitian ini juga dapat diimplikasikan sebagai bahan ajar 

maupun contoh dalam pembelajaran semantik bahasa Korea bagian 

pembagian jenis-jenis sinonim mengenai eufemisme  

3) dalam kegiatan berkomunikasi menggunakan bahasa Korea bagi pemelajar 

Korea maupun pembelajar Korea juga dapat diimplikasikan jika terdapat 

kata-kata yang harus menggunakan kata tabu seperti kata kematian dan 

penyakit kebutaan yang menjadi data pada penelitian ini sehingga 

meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur. 

5.3  Rekomendasi   

Sementara itu rekomendasi dari peneliti untuk tenaga pengajar, pemelajar 

bahasa Korea dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

mengenai eufemisme adalah sebagai berikut: 

1) Bagi tenaga pengajar 

Tenaga pengajar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan ajar 

atau contoh ketika mengajarkan bentuk kalimat sopan maupun jenis-jenis 

sinonim khususnya eufemisme kepada para pemelajar agar lebih mudah 

dipahami, serta menjelaskan juga mengenai fungsi ataupun pentingnya 

menggunakan eufemisme ketika mengungkapkan atau menuliskan kalimat 

yang mengandung kata tabu atau kata penolakan dan saat berbicara kepada 

mitra tutur yang lebih tua usianya agar tidak terjadi kesalahpahaman saat 

berkomunikasi.      

2) Bagi pemelajar bahasa Korea 

Penelitian ini dapat menjadi contoh atau acuan bagi para pemelajar bahasa 

Korea agar tidak asal dan lebih berhati-hati menggunakan ekspresi atau 

istilah bahasa ketika akan berkomunikasi dengan penutur asli Korea agar 

tidak terkesan sombong maupun arogan dan tetap terjaga 

kesopansantunannya lalu untuk menambah wawasan lagi mengenai 

linguistik terlebih semantik sinonim bentuk eufemisme.   

3) Bagi peneliti selanjutnya 
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Bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai eufemisme 

dalam bahasa Korea, peneliti rekomendasikan untuk objek penelitian yang 

diteliti lebih beragam lagi misalnya pada berita pada koran, maupun 

webtoon atau berbagai produk sastra lainnya. Selain itu mencari eufemisme 

berdasarkan wujud referensinya juga dapat dijadikan rumusan masalah 

penelitian agar lebih mendalam lagi wawasan dan ilmu mengenai 

eufemisme dalam bahasa Korea yang diteliti oleh peneliti dari Indonesia. 

Eufemisme juga dapat dikaitkan dengan teori tindak tutur maupun 

kesantunan dalam ranah pragmatik agar pembahasan mengenai eufemisme 

lebih luas dan mendalam tidak hanya dibahas dalam ranah semantik saja. 

 


