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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Salah satu budaya yang telah melekat atau berakar dalam pribadi

masyarakat Indonesia adalah budaya santun. Budaya santun ini bukan hanya

diaplikasikan dalam tingkah laku tetapi juga dalam berkomunikasi dengan sesama

anggota masyarakat. Budaya santun ini diaplikasikan oleh setiap anggota

masyarakat dengan cara berbeda -beda sesuai dengan prinsip -prinsip atau

pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Daerah Gorontalo memiliki symbol-simbol budaya seperti popoli, yaitu

bagaimana seseorang bertingkah laku, berbuat dan berbicara, dan ayuwa, yaitu

bagaimana orang menampilkan perangai emosionalnya dalam pergaulan , di mana

menurut Tuloli (2005:239; 2002:14), masyarakat Gorontalo sangat menghargai

penampilan ramah tamah, rendah hati, suka menyalami, dan bersahabat.

Dai (2005:122) menyatakan bahwa masyarakat Gorontalo memiliki

karakter sebagai berikut:

1. Melaksanakan perintah agama, khususnya bagi penduduk asli yang menganut
agama Islam yang taat;

2. Menghormati pemimpin bahkan ‘mengkultuskan’ terutama yang memihak
kepada kepentingan rakyat, yang dalam bahasa adat “TAA PILOPO BADARI
TO ALLAH (yang mewakili Tuhan);

3. Ramah-tamah tetapi mudah tersinggung, terlebih -lebih bila bersinggungan
dengan simbol-simbol budaya dan adat;

4. Pemalu dan tidak mau dipermalukan, karakter ini tercermin dari pepatah
Openu moputi tulalo bodila moputi baya artinya lebih baik mati berkalang
tanah daripada hidup menanggung malu;

5. Sangat familiar dan menghargai kebersamaan artinya terdiri dari rumpun
keluarga yang sangat erat hubungan satu dengan lainnya.
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Karakter masyarakat Gorontalo yang menghargai kebersamaan bisa

terlihat dalam penggunaan marga keluarga yang terdapat pada nama orang

Gorontalo. Selain itu, orang Gorontalo juga menghargai perbedaan untuk

menciptakan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tampak pada

cukup banyaknya pendatang yang berasal dari suku Jawa, Bugis, Medan, Aceh,

Ambon, Ternate, dan lain-lain, yang sudah menetap lama dan akhirnya menikah

dengan masyarakat lokal.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, masyarakat Gorontalo

pada umumnya sering menggunakan bentuk-bentuk variasi bahasa dalam setiap

tuturannya. Masyarakat Gorontalo sering memakai campur kode atau alih kode,

misalnya penggunaan bahasa daerah Gorontalo yang bercampur dengan Bahasa

Indonesia Dialek Manado, Bahasa Indonesia bercampur dengan Bahasa Daerah

Gorontalo dan Bahasa Indonesia Dialek Manado. Sebelum menjadi sebuah

provinsi, daerah Gorontalo dahulunya merupakan Daerah Tingkat II Kotamadya

Gorontalo dan Daerah Tingkat II Kabupaten Gorontalo dari Provinsi Sulawesi

Utara. Akibat interaksi sosial antar suku atau masyarakat Gorontalo dengan suku

induknya, yaitu Manado ibukota Provinsi Sulawesi Utara, terjadi kontak bahasa

dengan etnis Manado sehingga masy arakat Gorontalo tidak hanya mengggunakan

bahasa daerah Gorontalo, tetapi juga menggunakan ragam bahasa lain , seperti

Bahasa Indonesia Dialek Manado dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar

pergaulan, serta memunculkan ragam bahasa baru dalam masyarak at tutur di

Gorontalo.
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Fenomena variasi bahasa yang terjadi dalam komunikasi antara penduduk

asli Gorontalo dengan etnis Manado adalah timbulnya suatu bentuk variasi bahasa

baru, yakni Bahasa Indonesia Dialek Gorontalo . Bahasa Indonesia Dialek

Gorontalo memiliki keunikan tersendiri karena bahasa ini merupakan gabungan

antara Bahasa Indonesia dengan bahasa daerah Gorontalo dan bahasa Indonesia

dialek Manado.

Pada umumnya, bahasa daerah memiliki tingkat kesulitan yang cukup

tinggi untuk dipahami oleh masyar akat suku pendatang, demikian pula halnya

dengan Bahasa Daerah Gorontalo. Hal ini menyebabkan Bahasa Indonesia Dialek

Gorontalo dipilih oleh masyarakat Gorontalo sebagai bahasa pengantar dalam

berkomunikasi sehari-hari agar mudah dalam berkomunikasi dengan sesama

anggota masyarakat lainnya, terlebih -lebih masyarakat dari suku atau etnis lainnya

yang sudah berbaur dengan masyarakat lokal.

Dalam hal berkomunikasi, masyarakat Gorontalo menggunakan tiga

macam bahasa yaitu Bahasa Daerah (BD), Bahasa Indonesia Baku (BIB), Bahasa

Indonesia Dialek Gorontalo (BIDG). Ketiga bahasa ini digunakan sekaligus dalam

kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan kerja. BIB biasa

digunakan di lingkungan sekolah yaitu antara guru dan murid atau antara dosen

dan mahasiswa, dan lingkungan kerja , yaitu antara pimpinan dan bawahan. B D

dan BIDG digunakan pada semua ranah, baik itu lingkungan kerja, sekolah atau

keluarga. BIDG menduduki urutan pertama dalam penggunaan dalam lingkungan

keluarga, diikuti oleh BD dan BIB.
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Penggunaan BIDG sebagai bahasa pengantar disebabkan oleh penurunan

tingkat penguasaan Bahasa Daerah Gorontalo oleh masyarakat penutur. Hal ini

sejalan dengan pernyataan Pateda (2005:325), bahwa kemunduran pemakaian

bahasa daerah Gorontalo disebabkan o leh beberapa hal, antara lain:

1. Makin terbukanya jalan dan transportasi yang menghubungkan daerah yang
satu dengan daerah yang lain menyebabkan mobilitas penduduk makin tinggi.
Anggota masyarakat yang bepergian tentu tidak menggunakan bahasa daerah
dan memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.

2. Adanya pernikahan antara kelompok etnik yang akan memilih Bahasa
Indonesia sebagai wahana komunikasi di rumah.

3. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas karena
mempertimbangkan keheterogenan peserta didik.

4. Aparat pemerintah yang melaksanakan penyuluhan pembangunan selalu
menggunakan Bahasa Indonesia

5. Pemuka agama ketika melaksanakan penyuluhan agama selalu menggunakan
bahasa Indonesia.

Lebih lanjut Pateda (2005:329) menyatakan bahw a penggunaan Bahasa

Gorontalo terdesak oleh pemakaian bahasa Indonesia (BI) dan b ahasa Indoensia

Dialek Manado (BIDM) sehingga banyak orang menggunakan BI dengan dialek

Gorontalo atau BIDM dengan dialek Gorontalo , seperti yang terlihat dalam

kalimat berikut ini:

1. Nde kiapa ngana lohuto? (Mengapa engkau mau?)
BD      BIDM         BD

2. Tio staw moingo. (Dia mungkin marah.)
BD  BIDM    BD

3. Tio lomanyanyi to panggung dua kali. (Dia menyanyi di panggung dua kali.)
BD BI

Contoh di atas menunjukan bahwa kalimat (1) dan (2) terjadi percampuran

kode BIDM dengan bahasa Gorontalo, sedangkan pada pada kalimat (3) terjadi

alih kode bahasa Gorontalo ke bahasa Indonesia.
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Norma-norma sosiokultural menghendaki agar manusia bersikap santun

dalam tindakan atau perilaku non-verbal dan verbal, yang dalam kajian linguistik

disebut sebagai kajian tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu tindakan yang

dilaksanakan lewat bahasa atau ujaran, misalnya ketika kita meminta ( requesting)

sesuatu, mengeluh (complaining) tentang sesuatu, atau ketika kita menolak

(refusing) sesuatu. Beberapa jenis tindak tutur mengandung unsur yang dapat

menimbulkan ancaman terhadap muka baik itu bagi penutur maupun mitra tutur.

Salah satu jenis tindak tutur dimaks ud adalah tindak tutur penolakan (refusal).

Tindak tutur penolakan terjadi pada siapa saja yang menjadi peserta tutur

dalam suatu lingkungan sosial tertentu , seperti lingkungan kerja dan lingkungan

keluarga. Ranah kerja merupakan tempat berkumpul beragam orang yang berbeda

jenis kelamin, agama, usia, sifat atau karakter, suku sampai perbedaan jabatan.

Orang-orang tersebut melakukan berbagai aktivitas pekerjaan sesuai dengan tugas,

pokok, dan fungsi (TUPOKSI) yang dibebankan kepadanya. Dalam interaksi,

seluruh anggota tak terkecuali para pemegang jabatan baik struktural maupun

fungsional, saling bertukar informasi dan pengetahuan.

Perbedaan maksud dan keinginan atau kepentingan dari setiap anggota

kelompok baik itu dalam ranah kerja maupun ranah keluarga , terkadang

menimbulkan penolakan pada anggota kelompok atau peserta tutur lain yang

terlibat dalam suatu percakapan. Tuturan penolakan dapat mengakibatkan suasana

yang tidak harmonis atau menimbulkan ancaman terhadap muka mitra tutur.

Untuk menghindari konflik langsung atau beban yang ditimbulkan oleh tuturan

penolakan, baik penutur maupun mitra tutur pada kedua ranah tersebut
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menggunakan bermacam-macam cara atau strategi kesantunan untuk menciptakan

suasana yang harmonis, selaras, dan proporsional.

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan peneliti, penelitian yang

berhubungan dengan tindak tutur penolakan sudah pernah dilakukan yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Nadar (2006). Dalam disertasinya, Nadar (2006)

membandingkan realisasi strategi kesopanan (pen eliti menggunakan istilah

kesantunan) dalam tindak tutur penolakan Bahasa Indonesia dengan tindak tutur

penolakan bahasa Inggris. Meskipun demikian, penelitian tentang strategi

kesantunan pada tuturan penolakan berbahasa Indonesia Dialek Gorontalo (BIDG)

belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, sehingga peneliti tertarik

untuk mengkaji strategi kesantunan yang digunakan oleh masyarakat Gorontalo

dalam tindak tutur penolakan, khususnya pada tindak tutur penolakan berbahasa

Indonesia Dialek Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini ke dalam beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak tutur penolakan berbahasa Indonesia dialek

Gorontalo?

2. Bagaimana bentuk strategi kesantunan dalam tindak tutur penolakan

berbahasa Indonesia dialek Gorontalo pada ranah kerja?

3. Bagaimana bentuk strategi kesantunan dalam tindak tutur penolakan

berbahasa Indonesia dialek Gorontalo pada ranah keluarga?
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B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur penolakan BIDG .

2. Menjelaskan bentuk strategi kesantunan dalam tindak tutur penolakan BIDG

pada ranah kerja.

3. Menjelaskan bentuk strategi kesantunan dalam tindak tutur penolakan BIDG

pada ranah keluarga.

Manfaat dari penelitian ini setidaknya terdiri atas dua , yaitu:

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku

penutur dari suatu daerah tertentu khususnya Gorontalo dalam menuturkan

penolakan terhadap mitra tuturnya.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian

selanjutnya.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian tentang tindak tutur penolakan berbahasa Indonesia dialek

Gorontalo, sejauh ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga

peneliti tertarik dan berupaya untuk mengkaji fenomena kebahasaan pada b ahasa

Indonesia Dialek Gorontalo (BIDG) dalam kaitannya dengan penggunaan strategi

kesantunan dalam tuturan penolakan berbahasa Indonesia Dialek Gorontalo.

Strategi kesantunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengacu pada

bentuk-bentuk srategi yang digunakan oleh penutur Bahasa Indonesia Dialek

Gorontalo dalam tindak tutur penolakan. Strategi tersebut merupakan cara -cara



8

berbahasa masyarakat Gorontalo dalam menghasilkan bentuk tuturan penolakan

yang dianggap santun atau tidak mengancam muka mitra tutur.

Sesuai dengan judulnya, penelitian ini didesain dalam bentuk studi kasus,

yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan

nyata di mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas

dan multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin, 1996:18).

D. Metode dan Langkah Kerja Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif fenomenologis.

Moleong (2007:17-18) menyatakan bahwa penelitian fenomenologis menekankan

pada aspek subjektif dan perilaku orang. Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam

dunia konseptual dari subjek yang diteliti dan berusaha memahami apa yang

menjadi dasar pemahaman subjek atas peristiwa tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan

sosiopragmatik yaitu kajian yang menekankan pada bagaimana perilaku penutur

Bahasa Indonesia Dialek Gorontalo (BIDG) dalam berkomunikasi khususnya

dalam tindak tutur penolakan, dalam konteks atau situasi tu tur tertentu yaitu pada

ranah kerja dan ranah keluarga.

Adapun langkah-langkah kerja dalam penelitian ini meliputi 2 tahap

pengumpulan data dan tahap penyajian dan analisis data. Pada tahap pengumpulan

data melaksanakan beberapa langkah kerja yaitu:

1) Observasi lapangan, yaitu kegiatan mengamati lokasi penelitian serta

menentukan orang yang dianggap cocok menjadi informan atau responden.
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2) Mempersiapkan instrumen, yaitu suatu tes melengkapi wacana atau Discourse

Complete Test (DCT) yang harus diisi oleh dua ora ng responden terpilih,

dalam penelitian ini peneliti memilih 2 orang penutur BIDG yaitu penutur

BIDG laki-laki dan penutur BIDG perempuan. Dalam kuesioner ini, peneliti

memberikan gambaran situasi dari peristiwa-pertistiwa tutur yang menjadi

acuan bagi responden untuk mengisi tes tersebut.

3) Pengkodean, yaitu tes yang sudah diisi oleh kedua penutur tersebut, diolah

dengan cara mengidentifikasi tuturan -tuturan tersebut menjadi data yang akan

dianalisis.

4) Mengklasifikasi tuturan atau data ke dalam beberapa aspek seperti bentuk-

bentuk tuturan penolakan, strategi kesantunan, dan variabel -variabel sosial

yang terdapat dalam tuturan tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan kegiatan atau tahap analisis data dengan

mempertimbangkan unsur-unsur atau variabel-variabel yang ditemukan dalam

penelitian ini seperti (1) variabel sosial yaitu tingkat kekuasaan penutur dan mitra

tutur (P), jarak hubungan (D), dan tingkat kerugian muka  (R), (2) jenis-jenis

tindak tutur penolakan, dan (3) jenis -jenis strategi kesantunan. Variabe l sosial dan

jenis-jenis strategi kesantunan mengacu pada teori yang diusulkan Brown dan

Levinson (1987) dan jenis-jenis tindak tutur penolakan mengacu pada teori yang

disampaikan oleh Beebe (1990). Pada tahap analisis data, peneliti

menginterpretasi tuturan-tuturan tersebut dan menyajikan hasil pembahasannya

dalam bentuk formal dan informal.
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E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu teori

tindak tutur, strategi kesantunan, tindak tutur penolakan, teori mitigasi yaitu

hedges yang berfungsi sebagai alat atau penanda untuk menurunkan gradasi

ketidaksantunan sebuah tuturan , dan teori tentang variabel-variabel sosial yang

mempengaruhi sebuah tindak tutur.

Analisis bentuk-bentuk tindak tutur penolakan BIDG mengacu pada teor i

Beebe (1990), yang secara garis besar terdiri dari dua jenis , yaitu penolakan

langsung dan penolakan tidak langsung. Demikian juga dengan bentuk -bentuk

strategi kesantunan yang terdapat dalam tindak tutur penolakan BIDG, peneliti

menganalisisnya berdasarkan teori kesantunan yang dikemukakan oleh Brown dan

Levinson. Untuk menurunkan derajat ancaman muka, Brown dan Levinson (1987)

mengusulkan beberapa jenis strategi kesantunan yang digunakan dalam suatu

percakapan atau wacana yang mengandung tindak tutur, y aitu bald on record

(berbicara tanpa basa basi), positive politeness (kesantunan positif), negative

politeness (kesantunan negatif), off record (berbicara tanpa arah yang jelas), dan

don’t do FTA (jangan lakukan FTA).

Salah satu cara yang dapat digunakan u ntuk meminimalkan tingkat

ketidaksantunan sebuah ujaran adalah dengan menggunakan mitigasi. Yang

dimaksud dengan mitigasi dalam penelitian ini adalah bentuk -bentuk leksikal

tertentu yang digunakan oleh penutur BIDG, termasuk di dalamnya hedges

sebagai alat mitigasi.



11

Salah satu teori yang juga sangat penting dalam mendukung analisis data

adalah variabel-variabel sosial yang terdapat dalam suatu tindak tutur. Variabel-

variabel sosial ini digunakan peneliti untuk menganalisis tuturan penolakan dan

strategi-strategi kesantunan yang dipakai oleh penutur BIDG untuk menuturkan

kalimat-kalimat penolakannya. Variabel-variabel tersebut terdiri atas: 1) jarak

sosial atau social distance (D) dari penutur dan mitra tutur, 2) perbedaan

kekuasaan atau relative power (P) dari penutur dan mitra tutur, dan 4) peringkat

absolute atau absolute ranking (R) beban/kerugian dalam kultur tertentu.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Strategi Kesantunan dalam Tindak Tutur

Penolakan pada Ranah Kerja dan Ranah Keluarga (Stud i Kasus Bahasa Indonesia

Dialek Gorontalo)”. Berikut penjelasan definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Strategi Kesantunan adalah taktik, siasat, atau cara yang dianggap layak atau

patut dan sesuai etika dalam berp erilaku, baik itu prilaku verbal maupu n

perilaku non-verbal. Taktik atau strategi kesantunan yang dimaksud dalam

penelitian ini mengacu pada teori kesantunan yang disampaikan Brown dan

Levinson  (1987) bahwa kesantunan linguistik merupakan upaya memenuhi

muka positif dan muka negatif peserta k omunikasi.

2. Tindak Tutur Penolakan adalah tindak tutur dalam merespon negatif suatu

permintaan, undangan, tawaran dan saran. Bentuk -bentuk tindak tutur

penolakan yang diacu dalam penelitian ini adalah bentuk -bentuk tindak tutur

yang disampaikan oleh Beebe ( 1990) yang menyatakan bahwa t uturan
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penolakan terbagi dalam dua kategori besar yaitu penolakan langsung dan

tidak langsung.

3. Ranah sosial atau domain sosial adalah kelompok situasi sosial yang

dibakukan, secara khas dibatasi oleh seperangkat kaidah tingkah laku yang

umum. Ranah sosial dipergunakan untuk menghubungkan keragaman pilihan

bahasa dan topik oleh individu-individu terhadap kaidah budaya masyarakat

yang lebih luas dan kelancaran dalam berinteraksi (Crystal, 1993: 101).

Selanjutnya Romaine (1995: 30) berpendapat bahwa ranah adalah abstraksi

yang mengacu pada suasana aktivitas yang mewakili gabungan waktu khusus

(spesific times), latar, dan hubungan peran. Berdasarkan kedua pendapat ini,

maka ranah kerja adalah sebuah kelompok situasi sosial yang melaksanakan

aktivitas pekerjaan seperti administrasi kantor, pendidikan dan pengajaran,

dan lain-lain, sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsi yang diatur berdasarkan

ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kelompok tersebut.

Sehubungan dengan ranah keluarga, Spolsky (1998) menyatakan:

“One common domain is home. Domains are named usually for a place or an
activity in it. Home then is a place, the role -relationship associated with home
(the people likely to be involved in speech event) include family members
(mother, father, son, daughter, grandmother, baby) and visitors”.
(Spolsky,1998:34)

Dari pernyataan ini, peneliti menyimpulkan bahwa domain atau ranah bisa

berupa suatu tempat dan bisa pula berupa suatu aktivitas di dalamnya. Salah

satu contoh adalah ranah rumah tangga dimana ranah tersebut adalah sebuah
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tempat yang peran dan hubungannya berkaitan dengan rumah dengan anggota -

anggota keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, anak laki -laki, anak perempuan,

nenek dan kakek, bayi, serta orang -orang yang datang berkunjung ke rumah

tersebut.

4. Bahasa Indonesia Dialek Gorontalo adalah Bahasa Indonesia yang sudah

mengalami perpaduan antara Bahasa Indonesia Baku dengan Bahasa

Indonesia Dialek Manado dan Bahasa Daerah Gorontalo.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan dalam peneli tian ini adalah sebagai berikut. Bab I,

Pendahuluan, terdiri atas tujuh subbab yaitu Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian , Metode dan Langkah Kerja Penelitian ,

Landasan Teori, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II, Tinjauan Pustaka terdiri atas dua subbab yaitu Penelitian-Penelitian

Sebelumnya dan Landasan Teori. Pada subbab Landasan Teori, peneliti

mengemukakan teori-teori yang digunakan ke dalam lima anak subbab. Subbab

pertama adalah Konsep Umum mengenai Tindak Tutur yang dibagi ke dalam anak

subbab lagi yakni Tuturan Konstatif dan Tuturan Performatif , Lokusi, Ilokusi dan

Perlokusi, dan Situasi Tutur. Subbab kedua sampai kelima adalah subbab

Kesantunan, subbab Variabel-Variabel Sosial, subbab Tindak Tutur Penolakan,

dan subbab Mitigasi.

Bab III, Cara Penelitian terdiri atas sembilan subbab yaitu subbab Jenis

Penelitian, subbab Obyek Penelitian, subbab Data dan Sumber Data, subbab
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Populasi, subbab Sampel, subbab Cara Penyediaan Data dengan anak subbab

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Pemilahan Data, subbab Unit Analisis,

subbab Teknik Analisis Data, dan subbab Teknik Penyajian Hasil Analisis .

Selanjutnya dalam tesis ini, peneliti membagi pembahasan atau analisis ke

dalam dua bab yaitu Bab IV dan Bab V. Bab IV, Tindak Tutur Penolakan Bahasa

Indonesia Dialek Gorontalo terbagi atas dua subbab yaitu Penolakan Langsung

dan Penolakan Tidak Langsung. Subbab Penolakan Tidak Langsung terdiri atas

tiga anak subbab yaitu Bentuk Penolakan Tidak Langsung pada Ranah Kerja , dan

Bentuk Penolakan Tidak Langsung pada Ranah Keluarga , dan Perbedaan

Realisasi Tindak Tutur Penolakan oleh Penutur BIDG . Sedangkan Bab V, Strategi

Kesantunan Tindak Tutur Penolakan B ahasa Indonesia Dialek Gorontalo, terdiri

atas subbab Strategi Kesantunan pada Ranah Kerja yang berisi analisis kelima

strategi kesantunan pada ranah kerja, subbab Strategi Kesantunan Pada Ranah

Keluarga yang berisi analisis kelima strategi kesantunan pada ranah keluarga,

subbab Paradoksal Realisasi Kesantunan Penutur BIDG , dan subbab Bobot

Kesantunan Tindak Tutur Penolakan BIDG .

Bab terakhir adalah Bab VI, Kesimpulan dan Saran. Bab ini terdiri atas

dua subbab yaitu subbab Kesimpulan, yang berisi tentang rangkuman dari seluruh

isi tesis, dan subbab Saran berisi tentang usulan terhadap penelitian lanjutan atas

penelitian ini.


