
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Penelitian ini telah dilakukan dengan metode dan analisis yang telah disesuaikan 

dengan keperluan. Setelah dilakukan penelitian dapat dilihat beberapa simpulan 

dan saran bagi pembacanya. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi ilmu kebahasaan. Berikut adalah simpulan dari penelitian ini dan 

juga saran bagi para pembacanya. 

 

 

5.1   Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tajuk rencana Radar Lampung dan Lampung 

Post, peneliti meyimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat penggunaan eufemisme dan disfemisme pada tajuk rencana Radar 

Lampung dan Lanpung Post. Penulis tajuk rencana Radar Lampung dan 

Lampung Post lebih banyak menggunakan disfemisme. Sebab, jika dilihat dari 

jumlah data yang ditemukan, penggunaan disfemisme jauh lebih produktif 

digunakan dibandingkan dengan eufemisme. Hal ini menunjukkan bahwa 

pandangan penulis tajuk rencana lebih banyak mengkritisi informasi atau 

berita dengan bentuk bahasa yang kurang menyenangkan. 

2. Berdasarkan data yang telah ditemukan, eufemisme dapat diklasifikasikan 

berdasarkan bentuk gramatikal, referen, subjek yang dituju, tujuan, dan isi. 
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Berdasarkan bentuk gramatikal, eufemisme paling banyak digunakan adalah 

bentuk gramatikal frasa eksosentris. Berdasarkan referen, eufemisme paling 

banyak digunakan adalah referen peristiwa. Berdasarkan subjek yang dituju, 

eufemisme paling banyak digunakan adalah subjek individu. Berdasarkan 

tujuan, eufemisme paling banyak digunakan adalah tujuan mempersopan. 

Adapun berdasarkan isi, eufemisme paling banyak digunakan pada bidang 

ekonomi. 

3. Berdasarkan data yang telah ditemukan, disfemisme dapat diklasifikasikan 

berdasarkan bentuk gramatikal, referen, subjek yang dituju, tujuan, dan isi. 

Berdasarkan bentuk gramatikal, disfemisme paling banyak digunakan adalah 

bentuk gramatikal frasa kata berimbuhan. Berdasarkan referen, disfemisme 

paling banyak digunakan adalah referen peristiwa. Berdasarkan subjek yang 

dituju, disfemisme paling banyak digunakan adalah subjek individu. 

Berdasarkan tujuan, disfemisme paling banyak digunakan adalah tujuan 

menguatkan. Adapun berdasarkan isi, disfemisme paling banyak digunakan 

pada bidang pemerintahan. 

4. Tajuk rencana pada surat kabar harian Radar Lampung daan Lampung Post 

menggunaka eufemisme dan disfemisme dalam menyampaikan kritikan. Oleh 

sebab itu, penelitian ini berimplikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA. Terutama pada kompetensi berbicara, yaitu menyampaikan kritik.  

 

5.2   Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap tajuk rencana Radar Lampung dan Lampung 

Post, peneliti menyarankan sebagai berikut. 
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1. Untuk menyampaikan komentar terhadap suatu berita yang kurang 

menyenangkan dapat menggunakan disfemisme agar lebih menguatkan lagi 

bahwa hal tersebut tidak baik 

2. Jika ingin menjaga perasaan orang yang dihormati dalam berkomentar dapat 

menggunakan eufemisme. 

3. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia mengenai kompetensi 

berbicara, yaitu menyampaikan kritik. Guru dapat menggunakan kutipan 

eufemisme dan disfemisme pada tajuk rencana Radar Lampung dan Lampung 

Post sebagai contoh bentuk bahasa yag sering digunakan dalam 

menyampaikan kritin. Kegiatan pembelajaran tersebut berkaitan langsung 

dengan pemahaman akan kemampuan berkomunikasi.  

4. Tajuk rencana dapat digunakan sebagai bahan bacaan tambahan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kepekaan siswa terhadap kritikan maupun persetujuan atau dukugan. 

5. Penelitian ini dapat digunakan lagi untuk kepetingan peneliti lain. Misalnya 

penelitian yang mengakaji tentang gaya bahasa yang ada pada surat kabar. 


