
BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah meneliti keseluruhan isi skripsi pada bab sebelumnya penulis 

menyimpulkan hahwa 

gaya bahasa Keigo dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yartu 

Sonkeigo (bentuk hormat untuk lawan bicara atau kelompok lawan 

bicara) 

2. Kenjogo (bentuk hormat yang menggunakan kata-kata merendahkan 

diri atau kelompok sendiri) 

3. Teineigo (bentuk sopan yang dipakai untuk menunjukan rasa hormat 

pembicara terhadap lawan bicara, dengan anggapan status pembicara 

dan lawan bicara sama) 

« Untuk pembentukannya dibagi menjadi 3 (tiga) sistem 

substitusi leksikal, 

2. substitusi gramatikal 

3. menambahkankan prefiks khusus ( atau ) dan sufiks khusus ( 

Sonkeigo dan AK'enjogo, dibagi menjadi 2 (dua) sistem yaitu, substitusi 

leksikal dan substitusi gramatikal. Perubahannya ada pada Contoh Sonkeigo 

{j<(kw) memiliki arti pergi dalam bentuk leksikal menjadi 2 U  

(irassharw) dan bentuk gramatikalnya tv/h% (ikarerw), contoh 

Kenjogo pada kata <(kiku) berarti bertanya dalam perubahan leksikal 

menjadi +55 (ukagaw), serta bentuk perubahan gramatikalnya 



00 

kc4 to kikini nar) 

Teinego dibentuk dengan merubah verba dani bentuk kamus e 

bentuk-± (mas) dan merubah kopula kedalam bentuk-} (desw) 

Dalam percakapan telepon kantor pada dasarnya bahasa Jepang 

memihtk t ragam bahasa sopan yang berbeda-beda yang digunakan pada 

waktu dan keadaan yang berbeda pula Tergantung dari situasi pembicaraan 

dan lawan bicara. Hal ini terhhat, dari adanya ragam bahasa yang berbeda 

beda (Sonkeigo, Kenjogo dan Teineigo) dikarenakan orang Jepang sangat 

panda menempatkan dirinya dalam setap kondisi dan situasi serta 

menghormati lawan bicaranya untuk menjaga keharmonisan hubungan 

mereka, sehingga mereka mempunyai banyak kata-kata yang berbeda untuk 

arti yang sama. Contohnya kata (miru), ± J (mmas).LALL1, 

(goran nt narw) atau 5A; #(goran ni narimas). {tvItA 

J5(haiken sru) atau {tut AU (haiken shimasu) 

Dalam telepon kantor Keigo sangat sering digunakan terutama dalam 

menghadapi klien 

Hal yang harus diperhatikan sewaktu menerima dan menelpon di kantor 

Menggunakan kata-kata yang sopan dan jelas 

2 Mengucapkan isi pembicaraan secara singkat, jelas dan pada poin 

pomnnya saja 

3. Tidak menutup telepon lebih dahulu dari penelpon (apabila menerima 

telepon) 

4 Umumnya Moshi-moshi tidak digunakan dalam percakapan telepon 

kantor 
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5. Menggunakan Sonkeigo untuk mewakihi lawan bicara atau kelompok 

lawan bicara dan Kenjogo untuk mewakili pembicara atau kelompok 

pembicara 
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