
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan 13 data yang diambil dari Film Chihayafuru Kami 

no Ku dan Shimo no Ku. Dari 13 data tersebut terdapat 3 tindak tutur penolakan 

langsung dan 10 tindak tutur penolakan tidak langsung. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penelitian tindak tutur penolakan yang terdapat dalam film Chihayafuru Kami 

no Ku dan Shimo no Ku mayoritas menggunakan tindak tutur penolakan tidak langsung. 

Tindak tutur penolakan yang ditemukan dalam film Chihayafuru Kami no Ku dan 

Shimo no Ku tersebut menggunakan strategi penolakan yang berbeda-beda, di 

antaranya tiga tindak tutur penolakan langsung yang pada ketiga data seluruhnya 

menggunakan strategi penolakan langsung dengan verba non-performatif (遂行動詞

を伴わない断わり Suikou doushi wo tomonawanai kotowari) dan sepuluh tindak 

tutur penolakan tidak langsung menggunakan berbagai strategi penolakan, di 

antaranya; satu data menggunakan strategi penolakan dengan pembelaan diri (自己防

衛  Jiko bouei), satu data menggunakan strategi penolakan dengan memberikan 

jawaban yang tidak jelas atau ambigu (曖昧な答え  Aimai na kotae), satu data 

menggunakan strategi penolakan dengan cara mengungkapkan keinginan (願望 

Ganbou), dua data menggunakan strategi penolakan untuk untuk mengintimidasi lawan 

tutur (脅し  Odoshi), satu data menggunakan strategi penolakan menggunakan 

penghindaran (回避  Kaihi), satu data menggunakan strategi penolakan dengan 



 

 

memberikan alasan berupa prinsip atau keyakinan (信念 Shinnen), dan yang terakhir 

tiga data menggunakan strategi penolakan dengan menggunakan alasan atau dengan 

berdalih (言い訳、理由 Iiwake, riyuu). 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan saran serta 

rekomendasi, yaitu pada penelitian ini, penelti hanya menemukan 1 dari 2 bentuk 

strategi penolakan langsung dan 6 dari 16 bentuk strategi penolakan tidak langsung. 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menemukan bentuk strategi yang belum 

ditemukan pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti juga menyarankan untuk penelitian 

selanjutnya dapat juga meneliti faktor penyebab pemakaian tindak tutur penolakan 

langsung atau tindak tutur penolakan tidak langsung. 

Selain itu, saran untuk mengembangkan penelitian tentang tindak tutur 

kedepannya dapat melakukan penelitian tentang tindak tutur penolakan yang 

digabungkan dengan prinsip kesopanan atau prinsip kerjasama. 

 


