
Bab IV 

PENUTUP 

4.4 Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang dilakukan pada bab Ill dengan contoh-contoh 

penggunaan ragam bahasa berdasarkan status sosial yang berpedoman pada landasan 

teori yang dikemukakan di bab II, mengenai hubungan antara bahasa. masyarakat dan 

lingkungan dalam hal ini hubungan antar manusia yang bertingkat atau memitiki hirarki, 

dan menimbulkan perbedaan status sosial, penulis memberikan beberapa kesimpulan 

scsuai dengan rumusan masalah yang telah ditujukan di bat I yaitu bagaimana dan 

seperti apa perbedaan dan penggunaan ragam bahasa yang digunakan secsuai hubungan 

dan status sosial. Berikut ini beberapa kesimpulan yang didapat 

• Perbedaan yang terlihat dalam penggunaan ragam bahasa berdasarkan status sosial 

adalah bahwa pembicara yang kedudukan atau status sosialnya lebih rendah cenderung 

menggunakan ragam bahasa yang digunakan untuk menghormati lawan bicara yang 

status sosialnya lebih tinggi, sementara pihak yang lebih tinggi status sosialnya 

cenderung menggunakan ragam bahasa umum atau bahasa yang digunakan sehari-hari. 

Hal ini dikatakan timbul karena latar belakang scjarah masyarakat Jepang yang 

menganut sistem Feodal sejak dahulu, dan timbulnya sistem masyarakat kelas pada 

zaman E'do 

2. Bentuk dari perbedaan ragam bahasa antara orang yang status sosialnya lebih 

rendah dan lebih tinggi adalah penggunaan ragam bahasa hormat oleh orang yang status 



sosialnya lebih rendah. Ragam bahasa hormat yang dalam bahasa Jepang disebut Keigo 

merupakan salah satu karakteristik khusus bahasa Jepang selain ragam bahas.a 

berdasark.an gender. Ragam bahasa hormat digunakan dengan ujuan untuk 

menghormati orang yang perlu dihormati atau status sosialnya lebih tinggi, namun tidak 

semua jenis ragam bahasa hormat memperlihatkan perbedaan status sosial. Ragan 

bahasa hormat jenis Teineigo igunakan untuk memperhalus ucapan juga agar lebih 

sopan dalam berbicara, Sementara Kagam bahasa hormat yang digunakan untu 

menghormati orang yang perlu dihormati atau orang yang status sosialnya lebih tinggi 

adalah ragam bahasa hormat Sonkeigo yaitu ragar bahasa hormnat yang digunakan 

dengan cara meninggikan lawan bicara. Yang dimaksud meninggikan yaitu ketika 

pembicara mcngucapkan tindakan yang dilakukan yang lawan bicara, benda milik 

lawan bicara, dan semua hal mengenai lawan bicara diucapkan dengan perubahan 

perubahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan enjogo yaitu Ragan 

bahasa hormat yang digunakan dengan cara merendahkan diri sendiri (pembicara yang 

status sosialnya lebih rendah), yang diungkapk.an kepada lawan bicara dengan 

perubahan-perubahan yang telah dijelaskan pada bab scbelumnya pula. Pembicara yang 

status sosialnya lebih tinggi cenderung menggunakan ragam bahasa umum. Berikut 

pola ragam bahasa sesuai dengan jcnisnya 

a. Sonkeigo 

±, 2tj:Diubah kebentuk pasif berdasarkan golongan verba 

$-1teZ] :Menggunakan verba bentuk mas ( H] ) 

f t - kt yang disingkat dcngan menghilangkan masu pada verba dan 

diganti dengan des, kdasai atau nomina pada penggunaan kan go 



- Verba K husus 
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b. Kenjogo 

• 1 $ . -- ]  Menggunakan verba bentuk masu tit JH]IE), masu pada ak hir 

verba diganti dengan shimasu atau itashimasu, prefiks Id] digunakan dengan verba, 

sedangkan prefiks I] digunakan dengan kan go 
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- Verba Khusus 
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3, Dilihat dari segi penggunaanya ragam bahasa hormat terse but tidak hanya digunak an 

pada saat berhadapan dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi saja, namun pada 

saat orang yang menjadi topik pembicaraan (orang yang status sosialnya lebih tinggi) 

tidal berhadapan pun Ragam bahasa tersebut tetap digunakan, juga penggunaannya 

tidak hanya scbatas antar persona tersebut saja, artinya kelompok dari pembicara yang 
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status sosialnya lebih rendah seperti keluarganya atau orang dalam satu perusahaan 

terhadap kelompok yang status sosialnya lebih tinggi seperti keluarganya dan orang 

dalam satu perusahaan 

-Tabel golongan verba 
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