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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan 

oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi 

diri (Kridalaksana, 2008: 21). Bahasa juga merupakan  salah satu ciri pembeda 

utama manusia dari makhluk hidup lainnya di dunia. Fungsi penting bahasa 

bagi manusia adalah fungsi komunikasi. 

Selain digunakan sebagai sarana dan media komunikasi antar anggota 

masyarakat, bahasa juga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu 

bidang komunikasi melalui media media. Effendy (dalam Prihatiny, 2000), 

media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah 

banyak dan bertempat tinggal jauh. Jadi, untuk menyebarkan informasi, media 

massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat dan prilaku 

komunikasi.  

Seiring dengan perkembangan zaman media massa tidak hanya  terdiri 

dari media massa cetak dan media massa elektronik, namun bertambah dengan 

adanya media massa online. Media massa online adalah media massa yang 

dapat kita temukan di internet (situs web). Di dalamnya terdapat berita, artikel, 

dan sebagainya yang harus selalu terbaru dan terkini. Jika memungkinkan, 

setiap menit bahkan detik harus ada info baru yang dihadirkan. Hal tersebut 

memudahkan seseorang yang berkesibukan tinggi mendapatkan informasi 
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terkini, tidak perlu membeli surat kabar atau menonoton televisi, namun bisa 

membuka media massa online lewat HP atau pun komputer yang sudah 

tersambung dengan jaringan internet. 

Pemakaian bahasa dalam berita pada media cetak maupun elektronik, 

termasuk media online sudah selayaknya dikemas dengan pemilihan bahasa 

yang menarik dan berkarakter. Penulisan berita pada media massa umumnya 

memiliki kekhasan bahasa dalam menyampaikan informasi. Salah satu 

kekhasaan tersebut adalah adanya pemakaian disfemia. Akan tetapi, 

pemakaian disfemia tersebut dapat menyababkan ketidaklaziaman makna, 

meskipun tidak lazim, penggantian itu sudah mengalami penyesuaian makna 

dengan konteks kalimatnya 

Chaer (2003: 31) memasukkan usaha mengasarkan dan menghaluskan 

ungkapan termasuk dalam pembahasan perubahan makna. Usaha 

menghaluskan makna disebut eufimia sedangkan usaha mengasarkan makna 

disebut disfemia. Disfemia biasa digunakan untuk mengasarkan, menghujat 

dan menegaskan makna. Usaha atau gejala pengasaran ini biasanya dilakukan 

orang dalam situasi yang tidak ramah atau menunjukkan kejengkelan. 

Berdasarkan uraian di atas. Penulis berasumsi bahwa penulisan berita 

pada www.detiksport.com terdapat bentuk-bentuk disfemia. Hal ini dapat 

dilihat pada kalimat ini Dua pebulutangkis harapan Indonesia, Simon Santoso 

dan Alamsyah Yunus, membuat kejutan di babak kedua Malaysia Open Super 

Series. Keduanya sukses menumbangkan unggulan. Kata menumbangkan 

merupakan bentuk disfemia yang berarti menjatuhkan (mengalahkan) dengan 



3 
 

 

 
 

paksa dan bernilai rasa kasar atau tidak sopan. Kata menumbangkan untuk 

menggantikan kata mengalahkan yang bernilai lebih halus dan sopan. 

Otoritas sepakbola tanah air itu menganggap LPI sebagai sesuatu 

yang illegal dan mengancam pemain, pelatih, wasit dan klub yang terlibat 

akan dicabut keanggotaannya dari PSSI. Kata dicabut dalam kalimat di atas 

merupakan bentuk disfemia yang berarti mengeluarkan sesuatu. Kata dicabut 

menggantikan kata dikeluarkan yang bernilai lebih halus dan sopan.  

Penulis terdorong untuk mengambil penggunaan disfemia yang 

terdapat pada berita-berita orlahraga di situs detiksport. Hal ini karena di 

dalam  terdapat penggunaan kata dalam kalimat yang lebih menonjolkan kata 

yang konsisten lebih kasar. Detiksport merupakan salah satu media massa 

online yang banyak digemari masyarakat, terutama pecinta olahraga 

sepakbola. Media massa online ini menyajikan Informasi berupa berita-berita 

dari seluruh cabang olahraga, misalnya motoGP, tenis, bulutangkis hingga F1, 

baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Detiksport ini sangat 

digemari karena selain menyajikan informasi yang lengkap mengenai berbagai 

cabang olahraga terutama  sepakbola, juga penyajian beritanya yang akurat 

dan tegas. Maka, penelitian difokuskan pada pemakaian disfemia dengan judul 

“Bentuk Disfemia pada www.detiksport.com” 

 

 

 

 

 

http://www.detiksport.com/
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bentuk kategorial disfemia pada www.detiksport.com dan dibatasi pada 

situs yang diakses bulan Februari tahun 2011 perlu didiskripsikan. 

2. Nilai rasa yang terkandung dalam bentuk disfemia pada  

www.detiksport.com dan dibatasi pada situs yang diakses pada bulan 

Februari tahun 2011 berdasarkan makna emotif. 

3. Hal-hal yang melatarbelakangi penggunaan bentuk disfemia pada 

www.detiksport.com dan dibatasi pada situs yang diakses pada bulan 

Februari tahun 2011. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, ada tiga masalah 

yang perlu dibahas.   

1. Bagaimanakah bentuk kategorial disfemia yang terdapat pada 

www.detiksport.com? 

2. Nilai rasa apakah yang terkandung dalam bentuk disfemia pada 

www.detiksport.com? 

3. Apa yang melatarbelakangi penggunaan bentuk disfemia pada 

www.detiksport.com? 

 

 

http://www.detiksport.com/
http://www.detiksport.com/
http://www.detiksport.com/
http://www.detiksport.com/
http://www.detiksport.com/
http://www.detiksport.com/
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D. Tujuan Penelitian  

Ada dua tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mengidentifikasikan bentuk kategorial disfemia yang terdapat pada 

www.detiksport.com. 

2. Mendeskripsikan nilai rasa yang terkandung dalam bentuk disfemia pada 

www.detiksport.com. 

3. Memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi penggunaan bentuk disfemia 

pada www.detiksport.com. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan kepada pembaca pada umumnya dan komunitas 

linguistik pada khususnya mengenai bentuk pemakaian  disfemia pada 

detiksport di internet. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi 

pemakaian disfemia. 

b. Membantu pembaca menafsirkan makna yang terkandung dalam 

pemakaian disfemia. 

c. Membantu guru mengenai bentuk kebahasaan yang secara semantik 

tepat atau kurang tepat bila dikaitkan dengan konteks. 

http://www.detiksport.com/
http://www.detiksport.com/
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d. Membantu guru dalam menjelaskan kepada siswa bentuk kebahasan 

yang termasuk disfemia dan yang bukan disfemia. 

e. Menjadi referensi materi pembelajaran, khususnya dalam mata 

pelajaran gaya bahasa disfemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




