
  

 
APPENDIX I 

 
 

Koesioner 
 
Peneliti sedang melakukan studi tentang strategi yang sedang digunakan oleh orang 

dalam mengungkapkan permintaan maaf. Anda diminta dengan sangat untuk 

menjawab pertanyaan- pertanyaan dengan hati-hati dan setepat mungkin. Hasil 

dari koesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian. Atas bantuannya saya 

ucapkan banyak Terima kasih. 

Data Responden 

Usia                            : 

Jenis Kelamin           : 

Bahasa sehari-hari   : 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan bahasa anda sendiri, dan berikanlah alasan 

faktor apa yang mempengaruhi anda mengucapakan kata-kata tersebut. 

 

1. Anda merusakan komputer teman kos-kosan anda, apa yang akan anda 

katakan?Mengapa? 

 

2. Anda keliru memahami perkataan teman anda, apa yang akan anda 

katakan? Mengapa? 

 

3. Anda diminta untuk mengantar teman anda ke mall, tapi anda tidak bisa, 

apa yang akan anda katakan? Mengapa? 

 

4. Anda bertemu dengan seseorang yang anda kenal dan dia menyapa anda, 

tetapi anda lupa namanya. Apa yang akan anda katakana ketika dia 

bertanya apakah anda masih ingat namanya? Mengapa? 

 



  

5. Anda  sedang bercakap cakap dengan teman anda dan anda keliru berkata 

kata sehingga membuat teman anda tersinggung. Apa yang akan anda 

katakan kepada teman anda? Mengapa? 

 

6. Anda sedang bercakap-cakap  dengan  teman anda ketika tiba-tiba anda 

bersin.  Apa yang akan anda katakana kepada teman anda?Mengapa? 

 

7. Anda ingin meminta  teman anda untuk pindah atau bergeser tempat 

duduk, apa yang akan anda katakan kepada teman anda?Mengapa? 

 

8. Anda  tidak menangkap apa yang dikatakan teman anda ketika sedang 

bercakap-cakap dengan anda. Apabila anda ingin tahu ucapannya,  apa 

yang akan anda katakan?Mengapa? 

 

9. Anda  tidak setuju dengan pendapat teman anda dan anda ingin 

membantahnya., apa yang akan anda katakan?Mengapa? 

 

10. Anda meminjam sepeda motor teman anda dan anda terjatuh sehingga 

sepeda motor teman anda rusak, apa yang akan anda katakan kepada 

teman anda? Mengapa? 

 

11. Anda tersinggung dengan omongan teman anda yang sedang berbicara 

dengan orang lain. Anda mengira teman anda sedang membicarakan anda, 

namun ternyata teman anda tidak sedang membicarakan anda sedangkan 

anda telah marah- marah terhadap teman anda, apa yang akan anda 

katakan kepada teman anda? Mengapa? 

 

12. Anda diajak teman anda untuk menonton konser musik, namun anda tidak 

suka dengan acara tersebut dan anda tidak mau diajak oleh teman anda, 

namun apa yang akan anda katakan kepada teman anda agar teman anda 

tidak tersinggung? Mengapa? 



  

 

13. Anda meminjam buku teman anda dan anda berjanji untuk 

mengembalikannya hari ini, namun anda lupa sehingga anda ditegur ole 

teman anda, apa yang akan anda katakan kepada teman anda? Mengapa? 

 

14. Anda sedang membicarakan kebiasaan buruk keluarga orang lain bersama 

teman anda, namun anda tidak menyadari bahwa keluarga teman anda 

tersebut juga mempunyai kebiasaan yang sama dengan keluarga tersebut 

sehingga teman anda tersinggung terhadap omongan anda, apa yang akan 

anda katakan kepada teman anda? Mengapa? 

 

15. Anda sedang bercakap-cakap dengan teman anda dan dengan tidak 

sengaja anda batuk di depan teman anda, apa yang akan anda katakan 

kepada teman anda? Mengapa? 

 

16. Anda sedang belajar di dalam kamar anda karena besok anda ada ujian, 

namun teman anda sedang menonton TV di dalam kamar anda, sehingga 

anda merasa terganggu dan anda menginginkan teman anda untuk keluar, 

apa yang akan anda katakan kepada teman anda? Mengapa? 

 

17. Teman anda menyuruh anda untuk melakukan sesuatu, namun anda tidak 

paham dengan apa yang diinginkan teman anda sehingga apa yang akan 

anda katakan kepada teman anda? Mengapa? 

 

18. Anda tinggal di kontrakan bersama teman-teman anda. Teman anda 

membuat peraturan baru di dalam kontrakan, namun anda tidak setuju 

dengan peraturan yang dibuat oleh teman anda, apa yang akan anda 

katakan kepada teman anda? Mengapa?  

 
 
 
 



  

APPENDIX II 
 
 

DATA INTERVIEW 
 
 
 
 
 
Faktor apa yang mempengaruhi anda untuk meminta maaf apabila anda telah 
melakukan kesalahan seperti, 
 
1.Anda telah merusakkan komputer teman anda? 
 
Jawaban:    

1.Sungkan ( 10 orang ) 
2.Tanggung jawab (5 orang) 
3.Basa basi (3 orang) 
4.biar dipinjami lagi ( 2 orang) 

 
2.Anda keliru memahami perkataan teman anda? 

Jawaban: 
1.Tidak enak hati (8 orang) 
2.Basa basi (5 orang) 
3.Membela diri ( 4 orang) 
4.Kesopanan ( 3 orang) 

 
3.Anda tidak bisa mengantar teman anda ke Mall 

Jawaban: 
1.Tidak enak hati (10 orang) 
2.Basa basi (6 orang ) 
3.Membela diri ( 4 orang) 

 
4.Anda lupa dengan nama teman lama anda. 
 
Jawaban:  

1.Basa basi ( 5 orang ) 
2.Membela diri ( 4 orang ) 
3.Kesopanan ( 2 orang ) 
4.Tidak enak hati ( 9 orang ) 

 
 
 



  

5. Anda menyinggung perasaan teman anda saat bercakap-cakap. 
 
Jawaban:  

1.Basa basi (1 orang) 
2.Membela diri (4 orang ) 
3.Kesopanan (2 orang) 
4.Tidak enak hati (14 orang) 
5.Tanggnung jawab 

6. Anda tidak sengaja bersin di depan muka teman anda. 
 
Jawaban: 

1.Tidak enak hati ( 8 orang ) 
2.Kesopanan ( 8 orang ) 
3.Membela diri ( 2 orang ) 
4.Basa basi (2 orang ) 

 
7. Anda meminta geser  tempat duduk teman anda. 
 
Jawaban: 

1.Basa basi ( 10 orang  ) 
2.Kesopanan (10 orang) 

 
8. Anda tidak paham dengan perkataan teman anda. 
 
Jawaban: 

1.Basa basi ( 15 orang ) 
2.Kesopanan (3 orang ) 
3.Membela diri ( 2 orang ) 

 
9. Anda tidak setuju dengan pendapat teman anda. 
 
Jawaban: 

a. Basa basi ( 2 orang ) 
b.Kesopanan ( 5 orang ) 
c. Membela diri (10 orang ) 
d.Tidak enak hati (5 orang) 
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