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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian  pada bab III yang diambil Dari tiga buah novel karya 

Dan Brown, yaitu novel The Da Vinci Code, Angel & Demons, dan Digital Fortres, 

yang kemudian diteliti berdasarkan teori-teori yang terdapat pada bab II, terutama 

berdasarkan satu dari tiga teori yang di utarakan Kridalaksana tentang makna 

leksikal, dan juga dua dari tujuh makna yang diutarakan oleh Leech, yaitu makna 

konotatif dan makna sosial, penulis mendapat beberapa simpulan, yaitu: 

 

1. Dalam beberapa novel karya Dan Brown tersebut penulis menemukan beberapa 

kalimat yang didalamnya mengandung gaya bahasa eufemisme. Pada dasarnya 

kalimat-kalimat tersebut digunakan dengan memberi kesan penghalusan atau 

sopan santun. 

 

2. Dalam menganalisis data berdasarkan makna leksikal, penulis tidak menemukan 

adanya perubahan makna yang terjadi di dalam penggunaan gaya bahasa 

eufemisme. Seluruh kata, frasa, serta klausa yang merupakan bentuk gaya bahasa 

eufemisme memiliki makna leksikal yang benar-benar asli tanpa mengalami 

pergeseran makna, akan tetapi makna tersebut bisa saja brubahh apabila dilihat 

dari makna konotatifnya. 
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3. Dalam menganalisis data berdasarkan makna konotatif, penulis menemukan 

bahwa semua data baik kata, frasa, maupun klausa yang merupakan bentuk gaya 

bahasa eufemisme yang terdapat pada ketiga novel tersebut memiliki makna 

konotatif yang memang halus atau berterima, dalam arti benar-benar menunjukan 

adanya penghalusan, yang bertujuan untuk memperindah dan menjadikan 

ungkapan tersebut lebih berterima. Dan dalam menganalisis data berdasarkan 

makna sosial, penulis menganalisis berdasarkan dimensi-dimensi variasi sosial-

stilistika bahasa Inggris yang dikemukakan oleh Leech (1981: 14), yaitu dialek, 

waktu, bidang, status, modalitas, dan perorangan. Pada data yang diteliti dalam 

bab III disimpulkan bahwa makna sosial yang paling sering muncul, bahkan di 

semua data adalah makna social yang berhubungan dengan status, yaitu 

penggunaan kata-kata yang menunjukan kesopanan. Hal ini menunjukan bahwa 

kata-kata penghalusan yang merupakan bentuk gaya bahasa eufemisme 

berhubungan erat dengan kata-kata yang menunjukan kesopnan. 

 

 Saran 

 

Gaya bahasa eufemisme merupakan gaya bahasa yang mempunyai nilai 

positif bagi yang mengutarakannya ataupun yang mendengarnya, dan hampir 

semua kelompok sosial masyarakat baik dalam maupun luar negeri masih 

mempertahankan penggunaan gaya bahasa eufemisme ini sebagai cara untuk 

mengungkapkan sesuatu dengan lebih halus dan lebih sopan. Oleh karena itu gaya 
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bahasa eufemisme ini sangat perlu digunakan oleh semua lapisan masyarakat 

apalagi dalam suatu situasi yang formal. 

Dalam berkomunikasi, terutama antarbahasa yang berbeda, kita harus 

mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bersosialisasi. Kita harus 

memikirkan apakah akibat ungkapan yang dikomunikasikan dapat 

mempertahankan, mempertinggi, atau merusak dan merendahkan harga diri 

partisipan yang bersangkutan atau bahkan pihak lain. Dalam hal ini gaya bahasa 

eufemisme sangat membantu dalam kegiatan berkomunikasi yang kaitannya 

dengan ketentuan-ketentuan yang kita belum tahu dalam komunitas masyarakat 

sosial tertentu, karena gaya bahasa eufemisme memberi kesan yang halus dan 

cenderung tidak memberi kesan kasar bagi penggunanya maupun partisipannya. 

 


