
 

 

 

 

APPENDIX 2 

Table 1 

A. Question 1 :  

Ketika listrik padam pada saat semua tamu sedang berkaraoke, apa yang Anda 

katakan pada tamu Anda? 

Attempting to minimize the degree of offense  

a. R 14 : Maafkan kami, listrik tiba-tiba padam. Ada kerusakan dalam jaringan 

listrik kami. Mohon tunggu sebentar. 

Offering repair 

a. R 2 : Saya minta maaf sekali, listrik di tempat kami sedang padam untuk 

sementara. Saya harap bapak ibu bersedia menunggu dan kami akan 

memberikan Anda tambahan waktu 1 jam. 

b. R 4 : Maaf bapak dan ibu atas pemadaman listrik yang tiba-tiba ini. Mungkin 

bapak dan ibu merasa kurang nyaman. Saya akan dengan segera menyalakan 

genset agar bapak dan ibu bisa kembali melanjutkan karaoke. 

c. R 10 : Saya minta maaf atas pemadaman listrik ini, saya akan berikan 

penambahan waktu  sewa gratis untuk Anda. 

d. R 16 : Maaf atas ketidaknyamanan ini, kami harap bapak tidak keberatan 

untuk menunggu sebentar. Kami akan mengganti jam. 

e. R 18 : Maaf pak, berhubung listrik padam, bagaimana kalau bapak menunggu 

sebentar di lobby sementara kami menyalakan diesel. 



 

 

f. R 20 : Permisi, maaf listriknya padam, kami akan segera memperbaiki 

listriknya. Ini mungkin butuh waktu 10 menit. 

 

 

Promising for forbearance 

a. R 17 : Maaf bapak ibu, listik di tempat kami padam secara tiba-tiba. Saya 

berjanji untuk mencari apa penyebab padamnya listrik. 

b. R 19 : Maaf bapak ibu, listriknya padam secara tiba-tiba, saya berjanji untuk 

mengupayakan supaya listiknya bisa hidup kembali. 

Multiple Strategy 

a. R 1 : Saya minta maaf kepada bapak/ibu sekalian karena listrik di tempat kami 

tiba-tiba padam sehingga mengganggu kenyamanan Anda dalam berkaraoke. 

Padamnya listrik ini dikarenakan adanya kerusakan dari salah satu jaringan 

kabel.  (It refers to attempting to minimize the degree of offense / 

explaining account) 

b. R 3 : Maaf atas ketidaknyamanan Anda dalam berkaraoke. Hal ini 

dikarenakan ada pemadaman bergilir sedangkan genset di tempat kami sedang 

rusak.                ( It refers to attempting to minimize the degree of offense / 

explaining account) 

c. R 5 : Saya minta maaf atas padamnya listrik sehingga mengganggu 

kenyamanan Anda dalam berkaraoke. Dikarenakan adanya kerusakan dari 

diesel yang kami punya. (It refers to attempting to minimize the degree of 



 

 

offense / explaining account) 

d. R 6 : Saya minta maaf mas mbak karena listrik mati di tempat kami, listrik 

mati di tempat kami karena adanya salah satu kabel yang putus.  

( It refers to attempting to minimize the degree of offense / explaining 

account) 

e. R 11 : Maaf Pak, Maaf Bu, maaf telah mengganggu kenyamanan Anda, 

sekarang sedang terjadi pemadaman listrik darurat dan tiba-tiba. Kami akan 

segera mencari penyebabnya dan menyelesaikan permasalahannya.  

( It refers to offering repair / explaining account)  

f. R 12 : Maaf ya mas/mbak telah mengganggu kenyamanan Anda soalnya 

tempat karaoke kami sedang terkena pemadaman listrik dan saat ini jenset 

juga ada gangguan. ( It refers to attempting to minimize the degree of 

offense / explaining account) 

g. R 7 : Saya minta maaf listrik di tempat kami sedang dalam perbaikan karena 

ada salah satu kabel yang putus. (It refers to attempting to minimize the 

degree of offense / explaining account) 

h. R 8 : Bapak Ibu, maaf karena lampu padam, karena adanya pemadaman 

bergilir dan genset yang kami punya sedang rusak. Jika bapak ibu bersedia 

silahkan menunggu. (It refers to explaining account / attempting to 

minimize the degree of offense / offering repair) 

i. R 9 : Maaf mbak kalau karaoke Anda jadi kurang nyaman karena listriknya 

padam. Nanti biar kami sampaikan pada PLN untuk segera memperbaiki 



 

 

instalasi listrik yang rusak. (It refers to offering repair / expressing his or 

her concern for the hearer) 

j. R 13 : Saya minta maaf. Listrik di tempat kami sedang dalam perbaikan 

karena ada salah satu kabel yang putus. (It refers to attempting to minimize 

the degree of offense / explaining account) 

k. R 15 : Saya akan meminta maaf karena kebetulan mesin diesel di tempat kami 

sedang dalam perbaikan sementara itu pemadaman bergilir dari PLN.  

(It refers to attempting to minimize the degree of offense / explainig 

account) 

 

Table 2 

B. Question 2 :  

Ketika tamu Anda di ruangan 3 ingin memesan makanan atau minuman tetapi 

Anda salah mengantar pesanan yang tamu Anda pesan padahal pesanan tersebut 

merupakan pesanan tamu yang berada di ruangan 7, apa yang Anda katakan pada 

tamu tersebut? 

Acknowledging the responsibility 

Implicity implying the acknowledgement 

a. R 7 : Maafkan saya bapak/ibu atas kesalahan saya dalam mengantar pesanan 

makanan yang bapak/ibu pesan sehingga membuat Anda menunggu pesanan 

lebih lama.  

b. R 10 : Maafkan atas kesalahan saya dalam mengantar pesanan. Jadi pesanan 

Anda diantar sedikit lebih lama. 



 

 

c. R 13: Maafkan saya bapak/ibu atas kesalahan saya dalam mengantar pesanan 

makanan yang bapak/ibu pesan sehingga membuat Anda menunggu  pesanan 

lebih lama. 

Explicitly implying the acknowledgement 

a. R 1 : Maaf bapak/ibu atas kesalahan saya dalam mengantar pesanan Anda. 

Saya mengakui bahwa saya bersalah atas bapak/ibu sekalian. 

b. R 5 : Saya minta maaf sekali. Saya kurang teliti dalam melihat pesanan yang 

ada di nota. Saya mengakui kalau saya salah. 

c. R 9 : Maaf ya mas kalau saya salah dalam mengantar pesanan. Saya mengaku 

ini kesalahan saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ya mas. 

d. R 16 : Maafkan atas kesalahan saya dalam mengantar pesanan. Saya 

mengakui kalau saya salah.  

Expressing their lack of intent 

a. R 18 : Maaf pak, pesanan ini untuk ruangan lain, sekali lagi saya minta maaf 

karena harus mengambil lagi pesanan ini. saya benar-benar tidak sengaja 

melakukan kesalahan ini.  

Explicitly accepting the blame 

a. R 3 : Maaf karena kekeliruan pemesanan ini. Saya salah mengantar pesanan 

Anda. Kesalahan ini bukan pada bapak tapi pada saya. 

b. R 4 : Maaf pak, ini murni kesalahan saya. Saya salah dalam mengantar 

pesanan bapak. Sekali lagi saya minta maaf pak. 

c.  R 6 : Saya minta maaf mas mbak atas kelalaian saya dalam mengantar 



 

 

pesanan yang Anda pesan. Sekali lagi saya minta maaf.  

d. R 12 : Maaf ya mbak, saya salah mengantarkan pesanan. Saya mengakui ini 

kesalahan saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf.  

e. R 17 : Maaf pak, ini kesalahan saya dalam mengantar pesanan Anda. Pesanan 

ini seharusnya untuk ruangan 7. 

Explaining account  

a. R 2 : Saya minta maaf pada bapak/ibu atas kesalahan saya dalam mengantar 

pesanan Anda. Ini dikarenakan terlalu banyaknya pesanan yang saya layani. 

b. R 19 : Maaf pak, saya salah mengantar pesanan karena petugas kafe salah 

menuliskan nomor ruangan pada kertas ordernya. 

Offering repair 

a. R 15 : Bapak/ibu saya minta maaf. Pesanan ini seharusnya untuk ruangan 7. 

Mohon ditunggu sebentar. Pesanan Anda akan segera saya antar. Maaf atas 

ketidaknyamanan ini.  

 

b. R 20 : Permisi. Maaf saya salah dalam mengantar pesanan. Saya akan kembali 

untuk mengantar pesanan Anda.  

Multiple Strategy 

a. R 8 : Maaf Pak/Bu atas kesalahan yang saya lakukan. Minuman ini untuk 

ruangan 7. Saya akan menggantinya dengan pesanan Bapak. Saya mengaku 

bersalah.  (It refers to offering repair / explicitly implying the 

acknowledgement) 

b. R 11 : Maaf pak, maaf bu. Maaf atas kesalahan saya. Ini terjadi karena 



 

 

kekeliruan saya. Saya akan segera mengantar pesanan Anda. Maaf atas 

ketidaknyamanan ini. terima kasih. (It refers to explicitly accepting the 

blame / offering repair)  

c. R 14 : Saya benar-benar minta maaf atas kelalaian saya dalam mengantar 

makanan. Ini murni salah saya. mohon bapak/ibu menunggu. Saya akan 

mengantar makanan dan minuman yang Anda pesan. 

(It refers to explicitly accepting the blame / offering repair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Table 3 

C. Question 3 : 

Ketika tamu Anda meminta lagu yang diinginkan tetapi lagu tersebut tidak ada 

dalam daftar dan tamu tersebut mengeluh pada Anda tentang 

ketidaktersediaannya lagu tersebut, apa yang Anda katakan pada tamu tersebut? 

Promising for forbearance 

a. R 2 : Saya minta maaf karena lagu di tempat kami belum lengkap. Saya 

berjanji akan segera menambah koleksi lagu di tempat kami dengan lagu-lagu 

terbaru. 

b.  R 10 : Saya mohon maaf karena lagu yang Anda inginkan belum ada di 

tempat kami. Saya berjanji akan menambah lagu ini ke dalam daftar lagu. 

c. R 13 : Maaf atas ketidaknyamanannya dalam mencari lagu yang Anda 

inginkan. Untuk ke depannya kami akan melengkapi koleksi lagu kami. 

Explaining Account 

a. R 14 : Memang lagu yang Anda inginkan belum tersedia dan kami memang 

sedang akan mendapatkan lagu tersebut.  

b. R 18 : Maaf atas ketidaktersediaan lagu tersebut. Kami sudah memesan lagu 

tersebut tapi belum juga datang lagunya.  

Expressing his or her concern for the hearer 

 

a. R 3 : Maaf mas mbak atas ketidaklengkapan lagu di tempat kami. Ini menjadi 



 

 

sebuah masukkan bagi kami supaya kami dapat melengkapi lagu-lagu dengan 

mengikuti  lagu terbaru.  

b. R 4 : Maaf mbak atas ketidaklengkapan lagu ditempat karaoke kami. 

Mungkin ini bisa menjadi referensi  bagi kami untuk menambah lagu dan 

selalu mengupdate koleksi-koleksi lagu terbaru. Terima kasih atas kritikannya 

mbak.  

c. R 6 : Saya minta maaf mas mbak, lagu yang mas mbak inginkan di tempat 

kami tidak tersedia. Nanti akan saya catat sebagai laporan untuk atasan saya 

agar segera dilengkapi.  

d. R 7 : Maaf lagu yang Anda inginkan tidak ada. Saya akan sampaikan kepada 

atasan untuk segera menambah lagu. 

e. R 9 : Maaf mbak, lagu yang Anda inginkan belum ada disini. Coba Anda list, 

nanti biar kami sampaikan ke operator biar lagunya bisa ditambahkan.  

f. R 12 : Maaf mas, lagu yang Anda inginkan memang tidak ada. Mungkin ada 

yang bisa menulis lagu yang Anda inginkan tersebut. Nanti biar kami bisa 

sampaikan ke atasan agar lagu tersebut bisa ditambah ke list lagu kami.  

Multiple Strategy 

a. R 1 : Saya minta maaf atas ketidaklengkapan koleksi lagu di tempat kami. 

Saya berjanji  akan sampaikan hal ini pada manager saya sehingga koleksi 

lagu segera dilengkapi. (It refers to promising for forbearance / expressing 

his or her concern for the hearer) 

b. R 5 : Saya minta maaf atas ketidaktersediaannya lagu yang Anda inginkan. 

Saya berjanji akan menyampaikan komplain Anda ke atasan saya tentang 



 

 

kurangnya daftar lagu disini. (It refers to promising for foerbearance / 

expressing his or her concern for the hearer)         

c. R 8 : Maaf mas mbak, lagu yang Anda minta tidak ada. Saya berjanji akan 

mencatat sebagai masukan dan akan segera memperlengkapinya. 

(It refers to promising for forbearance / expressing his or her concern for 

the hearer)  

d. R 11 : Maaf pak, maaf bu, maaf atas keterbatasan koleksi lagu kami. Kami 

mengucapkan banyak terima kasih atas masukkan Anda. Kami berjanji akan 

sampaikan kepada operator daftar lagu untuk menambah lagu kesayangan 

Anda segera.(It refers to promising for forbearance / expressing his or her 

concern for the hearer)  

e. R 15 : Baik, maaf Bapak/Ibu sebelumnya untuk ketidaklengkapan lagu di 

tempat kami. Saya berjanji akan sampaikan kepada manager kami untuk 

menambah koleksi lagu di tempat kami. Terima kasih. 

(It refers to promising for forbearance / expressing his or her concern for 

the hearer) 

f. R 16 : Maaf atas ketidaklengkapan lagu ditempat kami. Kami berjanji akan 

sampaikan kepada atasan kami dan segera melengkapinya. 

(It refers to promising for forbearance / expressing his or her concern for 

the hearer)  

g. R 17 : Maaf pak lagu yang Anda ingikan belum ada di tempat kami. Kami 

akan sampaikan pada rekan kerja saya untuk menambah daftar lagunya. 



 

 

Terima kasih untuk masukkannya. 

(It refers to promising for forbearnce / expressing his or her concern for 

the hearer)  

h. R 19 : Terima kasih atas masukkannya. Saya berjanji akan sampaikan kepada 

pemiliknya untuk melengkapi koleksi lagunya. Maaf atas ketidaklengkapan 

lagu kami.(It refers to promising for forbearance / expressing his or her 

concern for the hearer) 

  

i. R 20 : Terima kasih atas informasinya mengenai ketidaklengkapan lagu kami. 

Saya berjanji akan menyampaikan keluhan Anda mengenai lagu kami pada 

atasan.  

(It refers to promising for forbearance / expressing his or her concern for 

the herarer)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Table 4 

D. Question 4 : 

Ketika tamu Anda sedang berkaraoke tiba-tiba soundnya mati, apa yang Anda 

katakan pada tamu tersebut? 

Attempting to minimize the degree of offense 

a. R 9 : Maaf, ini mungkin ada kabel yang putus jadi soundnya mati.coba saya 

cek sebentar.  

Explaining account  

a. R 13 : Kami minta maaf sekali karena soundnya tiba-tiba suaranya hilang. Ini 

dikarenakan soundnya sudah sangat lama dan harus diganti. 

Offering repair 

a. R 15 : Maaf atas ketidaknyaman ini. Pihak teknisi kami akan 

memperbaikinya. Sementara itu bila bapak/ibu tidak keberatan mohon pindah 

ke ruangan sebelah yang sound systemnya berfungsi.  

Promising for forbearance 

a. R 3 : Maaf pak atas ketidaknyamanan Anda saat berkaraoke. Lain kali kami 

akan mengecek semua peralatan sound system kami secara keseluruhan 

sebelum kami membuka tempat karaoke ini. 

b. R 6 : Saya minta maaf tiba-tiba sound di tempat kami mati. Saya berjanji lain 

kali sebelum dipakai akan kami cek terlebih dahulu.  

c. R 8 : Maaf pak bu, sound kami tiba-tiba mati. Saya berjanji akan mengecek 



 

 

dulu sebelumnya.   

d. R 12 : Maaf pak klo soundnya tiba-tiba off. Kami berjanji hal ini tidak akan 

terulang lagi. Kami akan cek terlebih dahulu sebelum dipakai. 

e. R 18 : Maaf atas ketidaknyamanan ini. kami berjanji hal tersebut tidak akan 

terulang lagi.  

f. R 20 : permisi, maaf soundnya mati. Saya berjanji akan memperbaikinya. 

Mungkin ini butuh waktu 15 menit.  

Multiple Strategy 

a. R 1 : Saya minta maaf atas sound yang tiba-tiba mati. Sound yang sedang 

Anda pakai ini sedang agak trouble. Kemungkinan ada salah satu kabel yang 

konslet. 

 (It refers to explaining account  / attempting to minimize the degree of 

offense) 

b. R 2 : Maafkan atas sound kami yang sedang dalam keadaan agak trouble 

sehingga tiba-tiba soundnya mati. Ini dikarenakan ada salah satu kabel atau 

resistor yang putus.  (It refers to explaining account / attempting to 

minimize the degree of offense) 

c. R 4 : Maaf mas karena terjadi kerusakan sistem pada amplifier sound kami 

sehingga sound mati tiba-tiba. (It refers to attempting to minimize the 

degree of offense/explaining account)  

d. R 5 : Maaf sound yang sedang Anda pakai sedang rusak karena adanya kontak 

listrik yang salah di dalam speaker aktifnya. 

(It refers to explaining account / attempting the minimize the degree of 



 

 

offense) 

e. R 7 : Maaf bapak/ibu, kabel soundnya putus jadi soundnya mati. Tolong 

tunggu sebentar sementara petugas kami akan akan memperbaikinya.  

(It refers to attempting to minimize the degree of offense / offering repair)

f. R 10 : Beribu-ribu maaf kami katakan pada Anda pelanggan. Sound kami 

yang ini memang agak rusak. Kalau begitu kami akan menyiapkan sound yang 

baru. 

 (It refers to  explaining account / offering repair) 

g. R 11 : Maaf pak, maaf bu, maaf atas ketidaknyamanan ini. sound di ruangan 

ini mati tiba-tiba karena terjadi konsleting pada kabel-kabelnya. Kami 

menyediakan ruangan pengganti utnuk Anda. Kami mohon Anda bersedia 

pindah ruangan dengan fasilitas yang lebih baik. Terima kasih atas 

kemaklumannya. 

(It refers to attempting to minimize the degree of offense / explaining 

account /  offering repair)  

h. R 14 : Beribu ribu maaf kami katakan pada Anda pelanggan. Sound kami 

yang ini memang sedang agak rusak. Kalau begitu kami akan menyiapkan 

sound yang baru. (It refers to explaining account / offering repair)  

i. R 16 : Maaf atas ketidaknyamanan ini. Hal ini dikarenakan kabel salah satu 

sound putus. (It refers to attempting to minimize the degree of 

offense/explaining account)  



 

 

j. R 17 : Maaf pak, sound yang sedang Anda pakai ini sedang agak rusak. Saya 

janji akan segera mengganti soundnya dengan yang baru.  

(It refers to explaining account / promising for forbearance / offering 

repair)  

k. R 19 : Maaf soundnya tiba-tiba mati, saya berjanji akan mengganti dengan 

sound yang baru. (It refers to promising for forbearance / offering repair)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Table 5 

E. Question 5 : 

Ketika tamu yang telah memesan ruangna datang, dan ternyata ruangan yang 

dipesan sudah dipakai oleh tamu yang lain dikarenakan tidak adanya komunikasi 

antara pegawai yang bertugas pada pagi hari dan malam hari, apa yang Anda 

katakan pada tamu tersebut? 

Acknowledging the responsibility 

Expressing their embarassment 

a. R 2 : Saya minta maaf atas kesalahan yang sangat fatal ini sehingga membuat 

Anda tidak bisa menggunakan ruangan yang Anda inginkan. Saya merasa 

sangat malu atas hal ini.  

b. R 5 : Saya minta maaf atas terjadinya salah komunikasi kami dalam mengatur 

ruangan yang telah dipesan oleh Anda. Saya benar-benar sangat malu atas hal 

ini.  

c. R 19 : Maaf atas kurangnya komunikasi antar pegawai di sini. Saya sangat 

malu dengan kejadian ini.  

 Promising for forbearance 

a. R 1 : saya minta maaf atas kelalaian ini. Kurangnya komunikasi antara 

pegawai kami menyebabkan ruangan yang sudah Anda pesan dipakai orang 

lain. saya berjanji miskomunikasi seperti ini tidak akan terulang lagi. 

b. R 10 : Saya minta maaf atas kesalahan komunikasi antara shift pagi dan shift 



 

 

malam sehingga ruangan yang telah Anda pesan, kami berikan ke orang lain. 

kami tidak akan mengulang kesalahan yang sama ke depannya.  

c. R 16 : Maafkan atas kelalaian kami. Kami berjanji miskomunikasi tidak akan 

terulang lagi.  

d. R 20 : Maaf saudara, sekarang sedang terjadi salah paham. Saya berjanji 

kesalahpahaman ini tidak akan terjadi lagi. 

Expressing his or her concern for the hearer 

a. R 13 : Saya minta maaf atas miskomunikasi ini. Saya akan mengadakan 

evaluasi untuk menanggapi saran Anda tentang hal ini.  

b. R 14 : Maafkan atas kerjasama tim kami yang sangat tidak profesional 

sehingga terjadi miskomunikasi seperti ini. Saya akan menampung saran Anda 

mengenai hal ini untuk dibahas dalam evaluasi kami.  

c. R 17 : Maaf atas miskomunikasi diantara kami. Saya akan segera 

menyampaikan kelalaian ini pada atasan saya supaya diadakan evaluasi 

mengenai kelalaian ini. 

Multiple Strategy 

e. R 3 : Maaf bu, hal ini terjadi karena pegawai yang bertugas di pagi hari tidak 

memberitahukan bahwa ruangan ini sudah ibu pesan. Hal seperti ini kami 

pastikan tidak akan terjadi lagi. (It refers to explaining account / promising 

for forbearance)  

d. R 4 : Maaf sekali ya pak. Disini terjadi miskomunikasi antara pegawai yang 

bertugas pagi dan malam sehingga ruang yang bapak pesan terlanjur dipakai 

oleh customer lain. Saya malu atas kejadian ini dan saya minta maaf sebesar-



 

 

besarnya ya pak.  (It refers to explaining account / expressing their 

embarrasment) 

d. R 6 : Saya minta maaf mas mbak atas kesalahan ruangan yang dipesan. Hal ini 

karena tidak adanya komunikasi dengan rekan kerja saya. Untuk ke depannya 

akan kami perbaiki. (It refers to promising for forbearance/explaining 

account)  

f. R 7 : Saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan ini. 

Saya mohon Anda menunggu sebentar. Saya akan carikan ruangan yang lain. 

(It refers to promising for forbearance / offering repair) 

g. R 8 : Sebelumnya saya minta maaf pak. Ruangan yang bapak pesan terpakai 

oleh tamu lain. Hal ini karena miskomunikasi dengan rekan saya. Saya 

berjanji tidak akan mengulanginya. (It refers to promising for 

forbearance/explaining account)  

e. R 9 : wah maaf, mungkin ada miskomunikasi ini. Nanti biar kami sampaikan 

pada atasan kami. Jadi bisa ditindaklanjuti atau di evaluasi agar 

miskomunikasi seperti ini tidak terulang lagi. (It refers to expressing his or 

her concern for the hearer/promising for forbearance)  

h. R 11 : Maaf pak, maaf bu, maaf atas kesalahan kami. Hal ini terjadi karena 

kurangnya koordinasi dari kami. Kami berjanji tidak akan mengulanginya 

lagi. Sebagai rasa maaf kami, kami memberikan ruangan lain untuk Anda 

dengan fasilitas dan tarif yang sama. Terima kasih atas pengertiannya. (It 

refers to promising for forbearance / offering repair/explaining account) 

i. R 12 : Maaf ya mbak. Ruangannya sudah ditempati. Kami berjanji kalau 



 

 

miskomunikasi ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu, kami sediakan ruangan 

yang lain dengan fasilitas yang sama. (It refers to promising for 

forbearance / offering repair) 

f. R 15 : Maaf atas kejadian ini. Saya akan sampaikan pada manager kami agar 

ada sinkronisasi diantara kami. Sementara itu, jika bapak/ibu berkenan untuk 

pindah ke ruangan lain.  (It refers to expressing his or her concern for the 

hearer / offering repair) 

j. R 18 : Maaf pak, kami berjanji tidak akan mengulangi hal yang serupa. 

Kesalahan ini karena miskomunikasi antara pegawai kami. (It refers to 

promising for forbearance/explaining account)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Table 6 

F. Question 6 : 

Ketika Anda tanpa sengaja menumpahkan minuman yang dipesan tamu Anda 

pada saat Anda mengantarnya, apa yang Anda katakan pada tamu tersebut? 

Acknowledging the responsibility 

Expressing their lack of intent 

a. R 6 : Saya minta maaf mas atas kesalahan saya. Saya tidak sengaja 

menumpahkan minuman yang Anda pesan. Saya mengaku salah.  

b. R 7 : Maaf saya tidak sengaja. Petugas kebersihan akan membersihkannya. 

Sekali lagi saya minta maaf.  

c. R 8 : Maaf pak, saya tidak sengaja menumpahkan minuman ke baju Anda. 

Maaf pak, saya mengaku salah.  

d. R 9 : Maaf mbak, saya tidak sengaja menumpahkan minuman Anda. Maaf 

banget ya mbak.  

e. R 12 : Maaf pak, kalau saya salah. Saya mengakui kalau saya tidak sengaja 

menumpahkan minuman Anda.  

f. R 18 : Maaf kami tidak sengaja menumpahkannya. Ini semua karena 

keteledoran kami.  

Explicitly accepting the blame 

a. R 2 : Maaf bapak/ibu, saya telah menumpahkan minuman yang Anda pesan 



 

 

sehingga membuat meja kotor. Saya mengakui ini kesalahan saya. 

b. R 5 : Saya benar-benar minta maaf. Saya membuat baju Anda basah dan 

kotor. Sekali lagi ini kesalahan saya yang sangat fatal.  

c. R 16 : Maafkan atas keteledoran saya sehingga saya menumpahkan minuman 

yang Anda pesan. Kesalahan ini biar saya yang tanggung jawab. 

d. R 17 : Maaf pak atas kesalahan saya menumpahkan minuman pesanan Anda. 

Ini bukan salah Anda melainkan kesalahan saya.  

e. R 20 : Maafkan saya. Ini kesalahan saya menumpahkan minuman . Ini benar-

benar salah saya.  

Offering repair 

a. R 15 : Maaf atas kesalahan saya. Saya akan segera membersihkan dan 

mengganti minuman Anda dengan yang baru. Maaf atas kecerobohan saya.  

 

Mutltiple strategy 

a. R 1 : Saya minta maaf atas tumpahnya minuman yang Anda pesan. saya akan 

mengganti minuman Anda yang tumpah. Saya mengakui ini memang 

kesalahan saya. (It refers to offering repair / explicitly accepting the 

blame) 

b. R 3 : Maaf pak karena saya tidak hati-hati sehingga minuman ini tumpah. 

Saya akan membersihkannya dan kesalahan ini biar saya yang tanggung 

jawab. (It refers to offering repair / explicitly accepting the blame) 

c. R 4 : Maaf mbak, saya minta maaf sekali. Ini murni kesalahan saya mbak. 

Saya tersandung kaki meja saat hendak mengantarkan pesanannya mbak. 



 

 

Maaf ya mbak. (It refers to explicitly accepting the blame / explaining 

account) 

d. R 10 : Berjuta maaf saya sampaikan atas kesalahan saya meskipun saya tidak 

sengaja. Saya akan membersihkannya. (It refers to expressing their lack of 

intent / offering repair) 

e. R 11 : Maaf pak, maaf bu, maaf atas keteledoran saya. Minuman ini tumpah 

karena kesalahan saya. Saya akan segera membersihkannya dan mengantarkan 

minuman yang baru. Maaf atas ketidaknyamanan ini. terima kasih atas 

pemberian maafnya.  (It refers to explicitly accepting the blame / offering 

repair) 

f. R 13 : Maafkan saya bapak/ibu. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan 

membersihkan baju Anda yang kotor dengan tissue. Kesalahan ini biar saya 

yang tanggung jawab.  (It refers to offering repair / explicitly accepting the 

blame) 

g. R 14 : Saya minta maaf atas tumpahnya minuman ke baju Anda. Ini kesalahan 

murni saya. Saya akan membersihkan baju Anda segera.  (It refers to 

explicitly accepting the blame / offering repair) 

h. R 19 : Maafkan saya, saya tidak sengaja. Ini memang salah saya. Saya akan 

segera membersihkannya.  (It refers to expressing their lack of intent / 

explicitly accepting the blame / offering repair) 

 

 

 



 

 

 

 

Table 7 

G. Question 7 : 

Ketika tamu Anda mengeluh karena mesin dimatikan setelah waktu selesai 

padahal tamu tersebut telah memperpanjang waktu sewa sepuluh menit sebelum 

waktu selesai dengan cara mengirim pesan dan ternyata pesan tidak terkirim 

karena sinyal jelek, apa yang Anda katakan pada tamu tersebut? 

Attempting to minimize the degree of offense 

a. R 9 : Saya tidak tahu. Biasanya kalau hujan begini sinyal menjadi jelek. Kami 

minta maaf.  

b. R 12 : Kami minta maaf. Ini internetnya masih ada masalah jadi sms Anda 

tidak terkirim.  

Explaining account  

a. R 3 : Maaf saya benar-benar tidak tahu kalau bapak memperpanjang waktu 

sewa karena saya benar-benar tidak menerima sms dari bapak. Mungkin saat 

bapak mengirim sms tersebut provider yang bapak gunakan sedang 

mengalami gangguan. 

b. R 8 : sebelumnya saya minta maaf karena komputer server kami sedang dalam 

service maka pesan yang bapak/ibu kirim tidak sampai. Sekali lagi maaf.  

c. R 17 : Maaf pak, disini memang sinyalnya jelek kalau malam jadi pesannya 

belum masuk.  

d. R 19 : Maaf ini sinyalnya sedang jelek jadi pesannya belum masuk. Ini 



 

 

memang sering terjadi. 

 

 

 

Multiple strategy 

a. R 1 : Bapak/ibu, saya minta maaf atas jeleknya sinyal dalam area kami 

sehingga sms perpanjangan waktu Anda tidak terkirim. Ini dikarenakan server 

internet dalam komputer kami sedang trouble dalam menerima sinyal. (It 

refers to attempting to minimize the degree of offense / explaining 

account) 

b. R 2 : Saya mohon maaf atas pendingnya sms perpanjangan waktu Anda ke 

server kami. Ini dikarenakan sinyal yang jelek pada jaringan internet kami. (It 

refers to attempting to minimize the degree of offense / explaining 

account) 

c. R 4 : Maaf bapak atas kejadian ini. komputer server sedang mengalami 

gangguan sehingga pesan yang bapak kirim tidak sampai ke komputer kami. 

(It refers to attempting to minimize the degree of offense / explaining 

account) 

d. R 5 : Saya minta maaf sekali dengan adanya gangguan jaringan komputer 

kami sehingga sinyalnya menjadi jelek. (It refers to attempting to minimize 

the degree of offense / explaining account) 

e. R 6 : Maaf mas mbak pesan yang Anda kirimkan tidak terkirim tidak sampai 

karena komputer kami sedang bermasalah. (It refers to attempting to 



 

 

minimize the degree of offense / explaining account) 

f. R 7 : Saya minta maaf sekali dengan adanya gangguan jaringan komputer 

kami sehingga sinyalnya menjadi sangat jelek.  (It refers to attempting to 

minimize the degree of offense / explaining account) 

g. R 10 : Maafkan atas kegagalan Anda dalam mengirim pesan untuk 

perpanjangan waktu sewa ini, ini semua dikarenakan oleh jeleknya sinyal 

dalam jaringan komputer kami.  (It refers to attempting to minimize the 

degree of offense / explaining account) 

 

h. R 11 : Maaf pak, maaf bu, maaf atas ketidaknyamanan ini karena kami tidak 

menerima pesan Anda karena jaringan di area ini kurang bagus. Kami akan 

segera menyalakan mesin dan Anda dapat melanjutkan aktivitas Anda. (It 

refers to attempting to minimize the degree of offense / explaining 

account / offering repair) 

i. R 13 : Maaf atas kegagalan Anda dalam mengirim pesan untuk perpanjangan 

waktu sewa. Ini semua dikarenakan oleh jeleknya sinyal dalam jaringan 

komputer kami. (It refers to attempting to minimize the degree of offense / 

explaining account) 

j. R 14 : Saya minta maaf atas kelalaian ini. Ini bukan kesalahan bapak/ibu tetapi 

dikarenakan adanya perbaikan jaringan. Komputer kami sedang mengalami 

trouble saat Anda mengirim pesan untuk perpanjangan waktu sewa. (It refers 

to attempting to minimize the degree of offense / explaining account) 

k. R 15 : Maaf sekali bapak/ibu, pesan yang Anda kirim ternyata belum kami 



 

 

terima mungkin jaringan atau sinyal di tempat kami sedang  bermasalah. 

Mohon dimaklumi.  (It refers to attempting to minimize the degree of 

offense / explaining account) 

l. R 16 : Maaf atas ketidaknyamanan ini sehingga sms perpanjangan waktu 

Anda tidak terkirim. Hal ini karena server kami sedang di restart. (It refers to 

attempting to minimize the degree of offense / explaining account) 

m. R 18 : Maaf atas ketidaknyamanan ini. Hal ini dikarenakan internet kami yang 

sedang bermasalah. (It refers to attempting to minimize the degree of 

offense / explaining account) 

n. R 20 : Maaf saudara, ini terjadi karena komputer kami sedang bermasalah. (It 

refers to attempting to minimize the degree of offense/explaining account) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Table 8 

H. Question 8 : 

Ketika salah satu tamu Anda yang bukan perokok mengeluh tentang ruangan yang 

bau rokoknya sangat pekat dan exhause untuk penyedot asap atau debu sedang 

rusak, apa yang Anda katakan pada tamu tersebut? 

Offering repair 

a. R 7 : Maaf bapak/ibu, petugas kami akan memperbaiki exhause ruangan ini. 

mohon tunggu sebentar, ini tidak memakan waktu lama.  

b. R 10 : Saya mohon maaf. Tolong ijinkan saya memperbaiki exhausenya ini 

sehingga tidak ada bau rokok lagi di ruangan ini. 

c. R 11 : Maaf pak, maaf bu atas fasilitas yang kurang memuaskan disini. 

Terima kasih atas keluhan dan informasi dari Anda. Kami akan segera 

memperbaiki exhause di ruangan ini sementara kami memperbaiki, kami 

menyediakan ruangan lain dengan fasilitas yang lebih baik dan tarif yang 

sama untuk Anda. Sekali lagi kami mohon maaf dan mengucapkan banyak 

terima kasih.  

d. R 16 : Maaf atas ketidaknyamanan ini karena exhausenya rusak. Kami akan 

meminta petugas untuk memperbaikinya.  

e. R 18 : Maaf atas ketidaknyamanan ini. Exhause kami belum sempat diganti. 

Bila tidak keberatan, bapak bisa pindah ke ruangan sebelah. 

f. R 20 : Maaf, bolehkah saya memperbaiki exhause ini? Saya hanya butuh 



 

 

waktu 5 menit untuk memperbaikinya.  

Promising for forbearance 

g. R 3 : Maaf atas ketidaknyamanan yang Anda rasakan. Pihak kami berjanji 

akan segera memperbaiki exhause fan yang rusak ini. Hal ini tidak akan 

terulang lagi. 

  

Expressing his or her concern for the hearer 

a. R 9 : Maaf memang exhausenya ini sedang rusak jadi bagi Anda yang 

merokok agak kurang nyaman.  Nanti biar saya sampaikan ke atasan agar 

diganti yang baru.  

b. R 12 : Saya minta maaf mbak atas hal ini. nanti saya akan sampaikan kepada 

atasan atas keluhan ini agar exhausenya diperbaiki.  

c. R 15 : Maaf bapak/ibu, saya akan segera sampaikan pada atasan saya untuk 

segera menyuruh teknisi memperbaikinya.  

d. R 17 : Terima kasih atas infonya. Maaf ya, nanti saya akan sampaikan pada 

rekan kerja saya supaya diperbaiki.  

e. R 19 : Terima kasih atas masukkannya. Saya akan sampaikan kepada pemilik 

karaoke untuk segera mengganti exhausenya.  

Multiple strategy 

a. R 1 : Saya minta maaf bapak/ibu atas ketidaknyamanan Anda dalam memakai 

ruangan ini karena bau rokok yang sangat pekat. Kebetulan exhause di 

ruangan ini juga tidak berfungsi dengan baik. Saya akan sampaikan ke atasan 

untuk segera memperbaiki exhausenya.  (It refers to explaining account / 



 

 

expressing his or her concern for the hearer)  

b. R 2 : Saya mohon maaf exhause di ruangan ini sedang rusak sehingga 

membuat Anda yang bukan perokok merasa tidak nyaman. Kami akan segera 

sampaikan ke atasan untuk memperbaiki exhausenya. .(It refers to explaining 

account / expressing his or her concern for the hearer / promising for 

forbearance) 

c. R 4 : Maaf mbak atas ketidaknyamanan Anda. Exhause kami sedang 

mengalami kerusakan. Saya akan membicarakan ini dengan manager kami 

untuk mengganti exhause di ruangan ini.  (It refers to explaining account / 

expressing his or her concern for the hearer / promising for forbearance) 

d. R 5 : Maaf atas ruangan yang kurang nyaman karena masih ada sedikit bau 

rokok yang belum tersedot oleh exhause. Dikarenakan exhause kami sedang 

tidak berfungsi. Saya akan sampaikan pada bos saya agar exhause di ruangan 

ini segera diganti. (It refers to explaining account / expressing his or her 

concern for the hearer / promising for forbearance) 

e. R 6 : Maaf mbak mas, exhause yang ada di ruangan ini rusak. Saya akan 

laporkan ke atasan saya untuk segera diperbaiki. (It refers to expressing his 

or her concern for the hearer / promising for forbearance) 

f. R 8 : Maaf pak, exhause di ruangan ini rusak. Saya akan segera laporkan 

kerusakannya untuk segera diperbaiki. Silakan bapak pindah ke ruangan yang 

baru. (It refers to expressing his or her concern for the hearer / offering 

repair) 

g. R 13 : Maaf sekali karena ruangan yang sedang Anda pakai dalam keadaan 



 

 

yang kurang memuaskan karena exhausenya  sedang rusak. Kami akan segera 

sampaikan ke atasan untuk segera memperbaiki exhause tersebut. (It refers to 

explaining account / expressing his or her concern for the hearer / 

promising for forbearance) 

h. R 14 : Maaf sekali untuk ketidaknyamanan Anda di ruangan ini. dikarenakan 

exhause kami sedang rusak. Saya akan segera lapor ke manager saya untuk 

segera memperbaiki exhausenya dan saya akan memberi Anda ruangan yang 

lain. (It refers to explaining account / expressing his or her concern for the 

hearer / promising for forbearance / offering repair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Table 9  

I. Question 9 : 

Ketika tamu Anda kembali ke tempat karaoke karena uang kembaliannya kurang 

jumlah nominalnya dan tamu tersebut datang untuk mengambil uang kembalian 

tersebut, apa yang Anda katakan pada tamu tersebut? 

1. Acknowledging the responsibility 

Explicitly implying the acknowledgement 

a. R 1 : saya minta maaf atas ketidaknyaman saya dalam memberikan uang 

kembalian Anda. Saya mengakui saya sangat ceroboh.  

b. R 6 : Saya minta maaf mbak atas kelalaian saya. Saya salah dalam 

menghitung uang kembalian mbak. Saya mengaku salah.  

c. R 8 : Maaf mbak, saya salah manghitung kembaliannya. Saya akan 

mengulangi menghitungnya. Saya mengaku salah.  

d. R 13 : Maaf atas kesalahan saya dalam memberikan uang kembalian Anda.  

e. R 19 : Maafkan saya, saya kurang teliti dalam memberi uang kembalian Anda. 

Explicitly accepting the blame 

a. R 2 : Saya mohon maaf atas kecerobohan saya dalam memberikan uang 

kembalian Anda. Ini semua salah saya dan saya mengakui itu.  

b. R 4 : Maaf mbak , saya yang salah disini. Saya salah dalam menghitung 

kembalian Anda. Saya minta maaf ya.  



 

 

c. R 5 : Saya minta maaf uang kembalian yang saya berikan pada Anda kurang 

jumlah nominalnya. Saya sangat menyesal atas kelalaian saya ini. Terima 

kasih Anda telah kembali dan mengambil kembalian Anda. 

d. R 7 : Maafkan saya. Ini kembalian Anda yang sebenarnya. Maaf ini murni 

kesalahan saya.  

e. R 9 : Maaf maaf. Saya yang salah. Ini kembaliannya mbak.  

f. R 12 : Maaf maaf. Saya kurang teliti. Ini memang kesalahan saya. 

g. R 14 : Terima kasih Anda mau kembali untuk mengambil uang kembalian 

Anda. Saya sangat menyesal atas kesalahan saya ini. saya minta maaf.  

h. R 17 : Maaf pak, ini kesalahan saya dalam memberi uang kembalian Anda. Ini 

kekurangannya.  

2. Offering repair 

a. R 10 : Maafkan saya, saya akan memeriksa lagi. Tolong ijinkan saya 

menghitungnya lagi dan saya akan berikan kekurangannya. 

b. R 15 : Maafkan kesalahan saya sebagai kasir disini. Uang kembalian Anda 

kurang nominalnya. Untuk itu saya akan mengembalikan sisa uang kembalian 

Anda. Maaf atas kejadian ini.  

c. R 20 : Maaf, bolehkah saya hitung kembali? Saya akan hitung kembali dan 

mengembalikan kekurangannya.  

3. Promising for forbearance 

a. R 3 : Maaf mbak karena saya kurang teliti menghitung uang kembalian mbak. 

Saya berjanji akan lebih berhati-hati dalam hal ini. 

b. R 11 : Maaf pak, maaf bu atas ketidaktelitian saya. ini kekurangan 



 

 

kembaliannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berjanji akan 

lebih teliti lagi. Terima kasih atas pengertian Anda.  

c. R 18 : Maaf atas keteledoran kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi hal 

yang sama. 

Multiple strategy 

d. R 16 : Maaf atas keteledoran ini. Hal ini karena kesalahan saya. Saya akan 

hitung kembali dan memberi kekurangannya. (explicitly accepting the blame 

/ offering repair) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Table 10 

J. Question 10 : 

Ketika Anda salah dalam penulisan di voucher gratis yang Anda tujukan kepada 

tamu, apa yang Anda katakan pada tamu tersebut? 

1. Acknowledging the responsibility 

Explicitly implying the acknowledgement 

a. R 16 : Maafkan atas kesalahan saya. Saya mengaku salah dalam menulis 

voucher.  

2. Offering repair 

a. R 1 : Maaf bapak/ibu atas kesalahan saya dalam penulisan voucher gratis 

Anda. Sebagai gantinya, saya akan memberikan kepada Anda voucher gratis 

yang lain.  

b. R 2 : Saya mohon maaf atas kesalahan saya dalam menulis voucher gratis 

Anda. Saya akan memberi Anda voucher gratis yang baru.  

c. R 3 : Maaf atas penulisan voucher yang Anda terima. Saya akan ganti dengan 

voucher yang baru.  

d. R 4 : Maaf mas atas kesalahan penulisan di voucher gratis ini. Begini saja, 

saya akan mengganti voucher ini dengan vocher yang baru dengan penulisan 

yang benar.  

e. R 5 : Saya minta maaf sekali kepada bapak/ibu. Saya salah dalam penulisan 

voucher gratis ini. jadi saya akan mengganti voucher Anda dengan yang baru. 

f. R 6 : Mbak, mas, maaf atas penulisan di voucher Anda. Untuk kelalaian saya, 



 

 

voucher Anda akan saya ganti dengan yang baru.  

g. R 7 : Saya minta maaf, saya akan ganti voucher yang salah dengan voucher 

yang benar . sekali lagi saya mohon maaf.  

h. R 8 : pak, maaf saya salah tulis pada voucher bapak. Saya akan mengganti 

dengan voucher yang baru. Sekali lagi maaf pak.  

i. R 9 : Maaf kalau terjadi salah penulisan. Sebagai permintaan maaf kami, nanti 

kami akan ganti voucher tersebut dan meambah durasi waktunya. 

j. R 10 : Saya minta maaf atas kelalaian saya dalam penulisan voucher graris 

yang saya ajukan kepada Anda sekalian. Sebagai gantinya, saya akan 

memberikan 2 voucher gratis selama 2 jam.  

k. R 11 : Maaf pak, maaf bu atas kesalahan penulisan voucher. Saya akan berkan 

voucher gratis yang baru. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas 

pengertiannya.  

l. R 12 : Maaf ya mas kalau kami salah dalam menulis voucher gratisnya. Untuk 

itu, kami akan menggantinya dengan yang baru. 

m. R 13 : Saya minta maaf atas kelalaian saya dalam penulisan voucher gratis 

yang saya tujukan kepada Anda sekalian. Sebagai gantinya saya akan 

memberikan 2 voucher gratis selama 2 jam.  

n. R 14 : Maaf pelanggan yang setia. Saya salah dalam penulisan voucher gratis 

ini. Mohon Anda maklum atas kesalahan ini. Saya pastikan untuk mengganti 

voucher gratis untuk tanggal hari ini.  

o. R 15 : Maaf bapak/ibu. Untuk salah penulisan voucher ini. saya akan 

menggantinya dengan voucher gratis yang baru.  



 

 

p. R 17 : maaf pak, saya akan menukar voucher Anda dengan yang voucher 

gratis untuk besok siang.  

q. R 18 : Maafkan kesalahan kami. Kami akan mengganti voucher Anda dengan 

voucher baru gratis.  

r. R 19 : Maaf, saya akan ganti dengan voucher yang baru. Mohon tunggu 

sebentar. 

Multiple strategy 

a. R 20 : Maafkan saya. Ini salah saya dalam menulis voucher. Saya akan 

memberi voucher yang sesuai.  ( explicitly accepting the blame / offering 

repair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APPENDIX 1 
 

Koesioner 
 

Peneliti sedang melakukan studi tentang strategi yang digunakan oleh waiters and 
waitresses dalam mengungkapkan permintaan maaf. Anda diminta dengan sangat 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan hati-hati dan setepat mungkin. 
Hasil dari kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian. Atas bantuannya saya 
ucapkan banyak Terima Kasih. 

   Christian Budi Wijaya 
Data Responden 

Usia : 16 – 20 thn 21 – 25 thn 26 – 30 thn 
Jenis Kelamin :  P                          L      
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan bahasa anda sendiri. 

1. Ketika listrik padam pada saat semua tamu sedang berkaraoke, apa yang akan 
Anda katakan pada tamu Anda? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

2. Ketika tamu Anda di ruangan 3 ingin memesan makanan atau minuman tetapi 
Anda salah mengantar pesanan yang tamu Anda pesan padahal pesanan tersebut 
merupakan pesanan tamu Anda yang berada di ruangan 7, apa yang Anda katakan 
pada tamu Anda? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______  

3. Ketika tamu Anda meminta lagu yang diinginkan tetapi lagu tersebut tidak ada 
dalam daftar dan tamu tersebut mengeluh pada Anda tentang 
ketidaktersediaannya lagu tersebut, apa yang Anda katakan pada tamu Anda? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

 



 

 

 

 

4. Ketika tamu Anda sedang berkaraoke tiba-tiba sound nya mati, apa yang Anda 
katakan pada tamu Anda? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

 

 

5. Ketika tamu yang telah memesan ruangan datang, dan ternyata  ruangan yang 
dipesan sudah dipakai oleh tamu yang lain dikarenakan tidak adanya komunikasi  
antara pegawai yang bertugas pada pagi hari dan malam hari, apa yang Anda 
katakan pada tamu tersebut? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

6. Ketika Anda tanpa sengaja menumpahkan minuman yang dipesan tamu pada saat 
Anda mengantarnya, apa yang Anda katakan pada tamu tersebut? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

7. Ketika tamu Anda  mengeluh karena mesin dimatikan setelah waktu selesai 
padahal  tamu tersebut  telah  memperpanjang waktu sewa sepuluh menit sebelum 
waktu selesai dengan cara mengirim pesan dan ternyata pesan tidak terkirim  
karena sinyal jelek, apa yang Anda katakan pada tamu tersebut? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

8. Ketika salah satu tamu anda yang bukan perokok mengeluh tentang ruangan yang 
bau rokoknya sangat pekat dan exhause  untuk penyedot asap atau debu tersebut 
sedang rusak, apa yang akan Anda katakan pada tamu tersebut? 



 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

9. Ketika tamu Anda kembali ke tempat karaoke  karena uangkembaliannya kurang 
jumlah nominalnya dan tamu tersebut datang  untuk mengambil uang kembalian 
tersebut, apa yang akan Anda katakan pada tamu tersebut? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

10. Ketika  Anda salah dalam penulisan di voucher gratis yang Anda tujukan kepada 
tamu Anda, apa yang Anda katakan pada tamu Anda? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 
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