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Abstrak 

Tujuan penelitian ini meliputi (1) mengidentifikasi bentuk kategorial 
disfemia yang terdapat pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV, (2) 
mendiskripsikan nilai rasa yang terkandung dalam disfemia yang terdapat pada 
komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV, dan (3) memaparkan hal-hal yang 
melatarbelakangi penggunaan bentuk disfemia yang terdapat pada komentator 
sepakbola liga Indonesia di ANTV. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang datanya 
bersumber pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV. Objek dalam 
penelitian ini adalah disfemia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 
lisan yang diambil dari komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV tanggal 12 
Mei-15 Juni 2012. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik 
simak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode padan dan 
agih. Penyajian hasil analisis menggunakan metode penyajian informal, yaitu 
rumus atau kaidah disampaikan dengan menggunakan kata-kata biasa yang 
apabila dibaca dengan serta merta dapat langsung dipahami. Berdasarkan 
analisis data dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) bentuk 
pemakaian disfemia pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV 
dikelompokan menjadi tiga yaitu: (a) berupa kata (kata verba, kata ajektiva, dan 
kata nomina), (b) berupa frasa (frasa verbal, frasa ajektiva, frasa nomina dan 
frasa preposisi), (c) ungkapan; (2) nilai rasa yang terkandung dalam bentuk 
pemakaian disfemia pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV yaitu: 
(a) menyeramkan, (b) mengerikan, (c) menakutkan, (d) menjijikan, (e) dahsyat, (f) 
kasar atau tidak sopan; (3) hal-hal yang melatarbelakangi pemakaian disfemia 
pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV yaitu (a) rasa marah, (b) 
rasa jengkel, (c) membangkitkan emosi pendengar. 
Kata Kunci: disfemia, komentator, dan liga Indonesia.  
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A. PENDAHULUAN 

Komunikasi adalah hal mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Hal tersebut muncul dan berkembang seiring dengan 

besarnya manfaat komunikasi yang didapatkan manusia. Manfaat tersebut 

berupa dukungan identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang 

di sekitar kita, baik itu lingkungan rumah, sekolah, kampus maupun 

lingkungan kerja (Mulyana, 2001: 4). Selain itu, komunikasi digunakan untuk 

menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi, komunikasi 

dapat berkembang dengan bertukarnya informasi yang dimiliki oleh setiap 

manusia. Tindakan komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. 

Ada yang dilakukan secara langsung seperti percakapan tatap muka dan yang 

dilakukan secara tidak langsung seperti komunikasi lewat medium atau alat 

perantara seperti surat kabar, majalah, radio, film, dan televisi.  

Media televisi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

peradaban kehidupan manusia. Hampir dalam keseharian manusia selalu 

berhubungan dengan media komunikasi massa yang paling berpengaruh ini. 

Ketika menginginkan informasi, manusia dapat menonton siaran berita di 

televisi. Ketika orang ingin memperoleh hiburan, televisi selalu dapat 

menyajikan tayangan-tayangan hiburan yang menarik. Dengan menonton 

televisi banyak hal baru yang dapat diketahui manusia. Singkat kata, kini 

manusia hidupnya sudah sangat bergantung pada media televisi.  

ANTV sebagai salah satu stasiun televisi di Indonesia memanjakan 

pemirsanya dengan tayangan langsung pertandingan sepakbola nasional dari 

ajang Indonesia Super League, yang melibatkan 18 klub terbaik. Tayangan 

langsung pertandingan sepakbola ini merupakan tahun keempat dari 10 tahun 

komitmen ANTV memberikan hiburan kepada masyarakat dan untuk 

membangun sepakbola Indonesia, ANTV bekerjasama dengan PSSI (Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia) dan BLI (Badan Liga Indonesia), melalui layar 

kaca ANTV akan menayangkan 130 pertadingan secara langsung. Semua 

pertandingan yang disiarkan ANTV kategorinya bigmatch.   
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Komentator yang menghadiri acara ISL memberikan komentar sebelum, 

ketika, hingga, dan setelah pertandingan. Dengan dibawakan oleh pembawa 

acara para komentator dengan memakai bermacam gaya tuturan yang dapat 

membuat pemirsa televisi seolah-olah dapat merasakan atmosfer seperti yang 

terjadi di stadion. Tuturan yang tertuang dalam komentator sepakbola di 

dalamnya sangat kaya dengan disfemia. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah (1) Bagaimanakah bentuk kategorial disfemia yang terdapat 

pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV?, (2) Nilai rasa apakah 

yang terkandung dalam disfemia yang terkandung dalam komentator sepakbola 

liga Indonesia di ANTV?, (3) Apa yang melatarbelakangi penggunaan bentuk 

disfemia pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV? 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi bentuk kategorial 

disfemia yang terdapat pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV, 

(2) mendiskripsikan nilai rasa yang terkandung dalam disfemia yang terdapat 

pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV, (3) memaparkan hal-hal 

yang melatarbelakangi penggunaan bentuk disfemia yang terdapat pada 

komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian seseorang dapat diketahui keasliannya melalui tinjauan 

pustaka yang merupakan paparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

lainnya. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai 

tinjauan pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Istiana (2006) meneliti dengan judul 

“Analisis Pemakaian Disfemia Pada Rubrik Gagasan Surat Kabar Solopos”. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan; (1) bentuk pemakaian disfemia pada rubrik 

gagasan surat kabar Solopos yang dikelompokan menjadi tiga yaitu: kata frase 

dan ungkapan, (2) nilai rasa yang terkandung dalam bentuk pemakaian 

disfemia pada rubrik gagasan surat kabar Solopos yaitu menyeramkan, 

menguatkan, menakutkan, menjijikan, kasar atau vulgar, (3) sinonim bentuk 
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pemakaian disfemia pada rubrik gagasan surat kabar Solopos, yaitu: kata 

bersinonim dengan kata, frase sinonim dengan sinonim, dan ungkapan 

bersinonim dengan kata. Perbedaan penelitian Istiana dengan penelitian ini 

terletak pada objek penelitian atau sumber datanya. Objek penelitian Istiana 

pada rubrik gagasan surat kabar Solopos. Sedangkan penelitian ini menkaji 

pemakaian disfemia pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV. 

Persamaan penelitian Istiana, dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji 

disfemia. 

Penelitian Widyasari (2007) meneliti dengan judul “Analisis Pemakaian 

Disfemia pada Rubrik Gagasan Surat Kabar Solopos Edisi Januari-Februari 

2007” menghasilkan kesimpulan: (1) bentuk pemakaian disfemia yang 

ditemukan pada rubrik gagasan surat kabar Solopos edisi Januari-Februari 

2007 berupa: a) kata dan b) frasa; (2) makna yang terkandung dalam 

pemakaian bentuk disfemia yaitu: a) menegaskan makna, b) berkonotasi 

negative, c) berkonotasi kasar, d) memberikan tekanan tanpa terasa 

kekasarannya, e) menguatkan makna, f) mengungkapkan sesuatu yang bukan 

sebenarnya; (3) tujuan penggunaan bentuk disfemia yaitu: a) mengungkapkan 

kejengkelan pada sesuatu atau seseorang, b) memberikan penekanan pada 

sesuatu yang hendak disampaikan, dan c) mencapai efek tegas. Perbedaan 

penelitian Widyasari dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian atau 

sumber datanya. Objek penelitian Widyasari pada rubrik gagasan surat kabar 

Solopos, sedangkan penelitian ini menkaji pemakaian disfemia pada 

komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV. Persamaan penelitian 

Widyasari, dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji disfemia. 

Penelitian Harsiwi (2009) meneliti dengan judul “Ungkapan Disfemia 

Pada Rubrik Gagasan Surat Kabar Suara Merdeka”. Hasil penelitiannya adalah: 

(1) bentuk ungkapan disfemia pada rubrik gagasan surat kabar suara merdeka 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu: (a) kata (kata verba, kata adjektiva, kata 

nomina, kata numeralia) seperti membidik, rapuh, pemicu, autentiknya; (2) 

nilai rasa yang terkandung dalam bentuk ungkapan disfemia yaitu: mengerikan, 

menguatkan, manakutkan, porno atau vulgar, menjijikan, dan menyeramkan. 
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Perbedaan Harsiwi dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian atau 

sumber datanya. Objek penelitian Harsiwi pada rubrik gagasan surat kabar 

Suara Merdeka. Sedangkan penelitian ini menkaji pemakaian disfemia pada 

komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV. Persamaan penelitian Harsawi 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji disfemia. 

Penelitian Ariyanti (2010) meneliti dengan judul “Analisis Penggunaan 

Disfemia Pada Surat Kabar Meteor”. Menghasilkan kesimpulan (1) bentuk 

pemakaian disfemia pada surat kabar Meteor dikelompokan menjadi tiga, 

yaitu: (a) kata, seperti liar, dibacok: (b) frase, seperti menggoyang bupati, 

menggiring korban; dan (c) ungkapan, seperti angkat koper; (2) nilai rasa yang 

terkandung dalam bentuk pemakaian disfemia surat kabar Meteor, yaitu: (a) 

menyeramkan, (b) mengerikan, (c) menguatkan, (d) menakutkan, (e) kasar atau 

tidak sopan, dan (f) porno atau vulgar, pada bentuk pemakaian disfemia 

kumpul kebo; (3) sinonim bentuk pemakaian disfemia pada surat kabar Meteor, 

yaitu: (a) kata dengan kata, seperti buronan dengan sasaran utama; (b) frase 

dengan frase, seperti isapan jempol dengan omong kosong, jual beli jabatan 

dengan menyuap; dan (c) ungkapan dengan kata. Perbedaan penelitian Ariyanti 

dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian atau sumber datanya. Objek 

penelitian Ariyanti pada surat kabar Meteor. Penelitian ini menkaji pemakaian 

disfemia pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV. Persamaan 

penelitian Ariyanti dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji disfemia. 

Penelitian Fadilatin (2010) meneliti dengan judul “Analisis Pemakaian 

Disfemia Pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian Jawa Pos Edisi Bulan Juni 

2010”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk pemakaian 

disfemia pada rubrik opini surat kabar harian jawa pos edisi bulan juni 2010, 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu, (a) berupa kata (kata verba, kata adjektiva, 

kata nomina, dan kata numeralia), (b) berupa frasa (frasa verba, frasa nomina, 

dan frasa adjektiva), dan (c) berupa ungkapan, nilai rasa yang terkandung 

dalam bentuk pemakaian disfemia pada rubrik opini surat kabar harian jawa 

pos edisi bulan Juni 2010; (2) ada enam macam nilai rasa, yaitu, (nilai rasa 

menyeramkan, mengerikan, menjijikan, menakutkan, menguatkan, dan kasar 
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atau tidak sopan); (3) sinonim bentuk pemakaian disfemia pada rubrik opini 

surat kabar harian jawa pos edisi bulan Juni 2010, dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu berupa sinonim kata dengan kata, sinonim frasa dengan frasa, dan 

sinonim ungkapan dengan kata. Perbedaan penelitian Fadhilatin dengan 

penelitian ini terletak pada objek penelitian atau sumber datanya. Objek 

penelitian Fadhilatin pada rubrik opini surat kabar harian Jawa Pos. Sedangkan 

penelitian ini menkaji pemakaian disfemia pada komentator sepakbola liga 

Indonesia di ANTV. Persamaan penelitian Fadhilatin dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama mengkaji disfemia. 

C. METODE PENELITIAN 

Objek adalah apa yang menjadi pengkajian suatu penelitian. Objek dalam 

penelitian ini berupa pemakaian bahasa pada komentator sepakbola liga 

Indonesia di ANTV. Hal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk 

pemakaian disfemia, nilai rasa yang terkandung serta hal-hal yang 

melatarbelakangi pemakaian disfemia pada komentator sepakbola liga 

Indonesia di ANTV. Subjek dalam penelitian ini adalah komentator sepakbola. 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode simak. Hal ini 

karena dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Metode simak 

tersebut untuk menemukan data-data disfemia dalam komentator sepakbola 

liga Indonesia di ANTV. 

Adapun teknik pengumpulan data lainnya adalah yang digunakan teknik 

rekam. Pada penelitian ini perekaman dilakukan dengan media HP karena data 

yang diperoleh dengan cara merekam komentator tersebut dengan 

menggunakan HP.  Data yang tersimpan di HP di input dan di ketik terlebih 

dahulu kemudian di printout agar mudah dalam mengklasifikasikan atau 

pengumpulan data yang ditengarai mengandung disfemia. Dengan 

pengklasifikasian tersebut dapat mempermudah dalam menganalisis data. 

Untuk menentukan data yang berupa disfemia dan contohnya adalah dengan 

cara melimih kata-kata yang bermakna keras, kasar, tidak ramah, berkonotasi 

tidak sopan. . 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan 

dan metode agih. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis 

(1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap analisis data, (4) 

tahap penyusunan laporan. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk-bentuk Pemakaian Disfemia 

Pemakaian bentuk disfemia pada komentator sepakbola dapat di 

bedakan dalam bentuk satuan gramatik berupa kata, frasa, dan ungkapan. 

Berikut ini pemakaian disfemia dalam komentator sepakbola liga Indonesia.  

a. Berupa Kata 

1) Kata Verba 

Menurut Kridalaksana, verba (2008: 254) adalah kelas kata yang 

biasanya digunakan sebagai predikat. Berikut ini adalah kata-kata verba 

yang ditemukan pada komentator sepakbola.  

(1) Persipura kembali menunjukan dominasinya di kompetisi 

Indonesia Super League (ISL) dengan mencukur persib dengan skor 

telak 5-1 di stadion mandala, Jayapura. 

Jika dilihat dari hubungan verba dengan nomina, mencukur pada 

kalimat (1) merupakan verba aktif. Hal ini karena subjek pada kalimat 

(1) Berperan sebagai pelaku yaitu persipura kembali menunjukan 

dominasinya di kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan verba 

mencukur merupakan verba imbuhan men (N)- berasal dari morfem 

bebas cukur.  

Verba mencukur pada kalimat (1) merupakan bentuk pemakaian 

disfemia. Mencukur (KBBI, 2005: 223) memotong atau membersihkan 

rambut dengan pisau cukur. Mencukur pada kalimat (1) menggantikan 

kata mendapatkan. Kedua kata tersebut memiliki nilai rasa berbeda kata 

mencukur biasa dilakukan pada konteks memotong rambut dengan 

pisau rambut, sedangkan verba mencukur pada kalimat (1) dipakai 

untuk menyatakan kekalahan yang besar pada pertandingan bola. 
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(2) Sebelumnya mereka juga menelan kekalahan dari tim papua 

yang lain, persiwa, dengan skor cukup telak pula 0-3. 

Verba menelan pada kalimat (2) memiliki konotasi kasar karena 

verba menelan biasa digunakan untuk memakan sesuatu tanpa dikunyah 

terlebih dahulu. Menelan dalam KBBI (2005: 1160) berarti memasukan 

makanan ke dalam pembuluh tenggorokan. Verba menelan digunakan 

untuk menggantikan verba mengalami yang memiliki nilai rasa yang 

lebih halus dan sopan. 

2) Kata Ajektiva 

Ajektiva (Kridalaksana, 2008: 4) adalah kata yang menerangkan 

kata benda. Berikut ini kata-kata ajektiva dan analisisnya. 

(3) Sayangnya gol yang dibuat di menit-menit awal membuat 

mental pemain langsung jatuh. 

Kata jatuh dalam KBBI (2005: 462) yang berarti turun atau 

meluncur kebawah dengan cepat karena gravitasi bumi. Pemakaian 

bentuk disfemia ajektiva jatuh pada kalimat (3) digunakan untuk 

mengungkapkan mental pemain. 

(4) Lini pertahanan porak-poranda tanpa adanya sang kapten 

tim. 

Pemakaian disfemia porak-poranda pada kalimat (4) juga memiliki 

konotasi yang kasar atau tidak halus. Porak-poranda untuk menguatkan 

makna bahwa lini pertahanan akan kacau jika tidak adanya sang kapten. 

Sama halnya kata kocar-kacir, kata porak-poranda juga untuk 

menggantikan kata berantakan. 

3) Kata Nomina 

Menurut Kridalaksana (2008: 163) nomina adalah kelas kata yang 

biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Berikut 

ini adalah kata-kata nomina yang ditemukan di komentator sepakbola 

beserta analisisnya. 

(5) Kericuhan yang terjadi akan memancing aksi balasan saat 

bertandang ke kandang deltras nantinya. 
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Kata kandang pada kalimat (5) merupakan nomina dasar dan 

berfungsi objek pada klausa. Nomina kandang memiliki nilai rasa tidak 

sopan atau kasar karena biasa kandang digunakan untuk binatang.  

(6) Tembakan keras Keyamba Gums membuat Sriwijaya 

unggul terlebih dahulu.  

Bentuk disfemia  tembakan juga memiliki nilai rasa kasar. Hal 

tersebut karena tembakan biasa digunakan untuk mengungkapkan 

letusan senjata api. Verba tembakan dalam KBBI (2005: 1165) yang 

berarti hasil menembak; letusan senjata api. Nomina tembakan pada 

kalimat (6) untuk menggantikan tendangan. 

b. Berupa Frasa 

1) Frasa Verbal 

(1) Persib sudah mengantongi tiga poin di sore ini. 

Bentuk pemakaian disfemia sudah mengantongi pada kalimat (1) 

untuk menggantikan kata sudah memiliki atau mendapatkan yang 

memiliki nilai netral dan lebih sopan. Kata mengantongi KBBI (2005: 

502) berarti (1) memasukan kedalam kantong; (2) memperoleh; 

menerima.  

(2) Setelah menerima crosing, Hilton melepaskan tendangan yang 

mengoyak jala France. 

Bentuk pemakaian frasa verbal mengoyak jala juga memiliki 

makna konotasi kasar karena mengoyak biasa dilakukan pada binatang. 

Mengoyak jala pada kalimat (2) menggantikan kata langsung 

memasukan bola kegawang yang memiliki nilai rasa lebih halus dan 

sopan. 

2) Frasa Adjektival 

(3) Lini depan persib dinilai masih kurang bertaji dalam dua laga 

terakhir. 

Kurang bertaji memiliki konotasi yang tidak sopan atau kasar. 

Kata taji dalam KBBI (2005: 1123) bagian yang keras pada kaki ayam 

jantan. Dengan kata lain, menyamakan pemain persib dengan hewan 
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atau binatang. Kurang bertaji pada kalimat (3) untuk menggantikan 

frasa kurang baik atau kuat yang memiliki nilai rasa yang loebih halus 

atau sopan. 

(4) Kurang menggigitnya lini depan Persib dalam dua laga kandang 

terakhir menjadi sebab minimnya gol Persib. 

Sama pada kalimat (3) pada kuarang menggigitnya pada kalimat 

(4) juga untuk menggantikan kurang kuat. Kurang menggigitnya untuk 

mengungkapkan bahwa lini depan Persib yang kurang kuat yang 

menyebabkan kurangnya gol yang tercipta 

3) Frasa Nominal 

(5) Sekuat besutan kas hartadi kini punya koleksi poin sembilan, 

terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen persib bandung. 

Frasa nominal sekuat besutan kas hartadi pada kalimat (5) 

mengandung disfemia karena kata besutan biasa dilakukan pada logam. 

Frasa sekuat besutan kas hartadi untuk menggantikan frasa sekuat yang 

dilatih kas hartadi yang memiliki nilai rasa yang lebih halus dan sopan. 

(6) Gol pembuka Sriwijaya fc itu terjadi diawali dari tusukan dari sisi 

kiri lapangan. 

Frasa dari tusukan pada kalimat (6) merupakan bentuk pemakaian 

disfemia yang bernilai kasar atau tidak sopan. Bentuk pemakaian 

disfemia dari tusukan untuk menggantikan kata dari tendangan yang 

memiliki nilai rasa yang lebih halus dan sopan. Bentuk pemakaian 

disfemia dari tusukan untuk mencapai efek tegas terhadap gol berawal 

dari sisi kiri lapangan. 

4) Frasa preposisi 

(7) Gol pembuka Sriwijaya fc itu terjadi di awali dari tusukan dari sisi 

kiri lapangan. 

Frasa dari tusukan pada kalimat (7) merupakan bentuk pemakaian 

disfemia yang bernilai kasar atau tidak sopan. Bentuk pemakaian 

disfemia dari tusukan untuk menggantikan kata dari tendangan yang 

memiliki nilai rasa yang lebih halus dan sopan. Bentuk pemakaian 
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disfemia dari tusukan untuk mencapai efek tegas terhadap gol berawal 

dari sisi kiri lapangan.  

(8) Kericuhan yang terjadi akan memancing aksi balasan saat 

bertandang ke kandang Deltras nantinya. 

Kata kandang pada kalimat (8) merupakan nomina dasar dan 

berfungsi objek pada klausa. Nomina kandang memiliki nilai rasa tidak 

sopan atau kasar karena biasa digunakan untuk binatang. Bentuk 

pemakaian disfemia nomina kandang pada kalimat (8) untuk 

menggantukan kata markas atau stadion. Kata kandang dalam KBBI 

(2005: 500) yang berarti yaitu tempat tinggal binatang; ruang berpagar 

tempat tonggal memelihara burung. 

c. Ungkapan 

Ungkapan dalam KBBI (2005:1247) adalah kelompok kata atau 

gabungan kata yang menyatakan makna khusus (makna unsur-unsurnya 

sering kali menjadi kabur). 

(1) Dua klub penghuni posisi teratas klasemen akan saling baku 

hantam. 

Bentuk pemakaian disfemia ungkapan saling baku hantam pada 

kalimat (1) untuk menggantikan kata saling bertanding yang memiliki 

nilai rasa yang lebih halus dan sopan. Saling baku hantam memiliki 

konotasi kasar, hal tersebut karena biasanya saling baku hantam di 

kaitkan dengan saling pukul-pukulan atau berkelahi. 

(2) Peluang di buat oleh atep dengan satu tendangan deras, tetapi bola 

melambung. 

Ungkapan tendangan deras pada kalimat (2) memiliki konotasi 

kasar karena deras biasa di identikan  dengan hujan, tetapi pada kalimat 

(2) deras di identikan dengan tendangan. Ungkapan tendangan deras 

untuk menggantikan tendangan yang keras. 
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2. Nilai Rasa Disfemia 

a. Menyeramkan 

Nilai rasa yang menggambarkan tentang suatu hal atau suasana 

yang menyeramkan. 

(1) Firman utina adalah sosok yang tepat buat lini tengah. 

Bentuk pemakaian disfemia berupa frasa sosok memiliki nilai rasa 

yang menyeramkan, karena sosok memperlihatkan sesuatu yang tampak 

atau nyata. Penggunaan kata sosok di sini di tujukan kepada manusia 

bukan suatu hal yang bersikap gaib.  

(2) Gustafo lopez telah membunuh roh permainan dari persidafon di 
sore ini. 

Bentuk pemakaian disfemia telah membunuh roh memiliki nilai 

rasa menyeramkan karena membunuh biasanya di identikan dengan 

sesuatu yang sadis. Hal lainya adalah di ikuti dengan kata roh yang 

membuat semakin meyeramkan karena roh berkaitan dengan makluk 

halus atau gaib.  

b. Mengerikan 

Nilai rasa yang menimbulkan rasa ngeri dan tidak lazim dilakukan 

pada manusia. 

(3) Ia menjebol gawang Kurnia Mega setelah menerima umpan silang. 
 

Bentuk pemakaian frasa verbal menjebol pada kalimat (3) memiliki 

nilai rasa mengerikan karena merupakan perbuatan yang dilakukan 

dengan kasar atau paksa. 

(4) Di satdion kanjuruhan arema membekap persiba dengan sekor 2-1. 
Bentuk pemakaian membekap memiliki nilai rasa yang mengerikan. 

Hal tersebut karena biasanya membekap diidentikan dengan menutup 

mulut secara kasar. 

c. Menakutkan 

Nilai rasa yang menggambarkan hal-hal yang berhubungan makhluk 

hidup atau sesuatu yang ditakuti manusia. 

(5) Persib lebih dahulu mengancam pertahanan lawan. 
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Bentuk pemakaian disfemia mengancam pada kalimat (5) memiliki 

nilai rasa yang menakutkan. Hal ini karena mengancam biasa diidentikan 

dengan teror-teror dan ancaman yang membuat suasana menjadi 

menakutkan. 

(6) Ketangguhan penjaga gawang lawan, Persiba juga layak mengutuki 

ketidakberuntungannya.  

Verba mengutuki pada kalimat (6) juga memiliki nilai rasa 

menakutkan. Hal ini karena mengutuki biasa dilakukan dengan hal-hal 

yang mistis atau kata-kata dan doa yang yang membuat seseorang 

menjadi kesusahan. 

d. Menjijikan 

Nilai rasa menjijikan berhubungan dengan hal-hal yang menjijikan. 

(7) Mereka baru mendulang sembilan poin dan berkubang di 

posisi kedua dari bawah klasemen. 

Verba berkubang pada kalimat (7) mendulang nilai rasa yang 

menjijikan. Hal tersebut karena verba berkubang menggambarkan 

sesuatu yang bercampur dengan lumpur sehingga kotor dan terkesan 

menjijikan. 

(8) Keributan itu memancing aksi balas saat bertandang ke 

kandang lawan di putaran kedua nanti. 

Verba kandang juga memiliki nilai rasa yang menjijikan. Hal 

tersebut dikarenakan kandang biasa digunakan untuk tempat tinggal 

hewan. 

e. Dahsyat 

(9) Persidafon meyerah dan digasak tuan rumah Persib 

Bandung. 

Verba digasak pada kalimat (9) mengandung nilai rasa dahsyat. Hal 

tersebut karena digasak biasa diidentikan dengan mencuri atau 

merampok dalam jumlah yang banyak sehingga bila dikaitka dengan 

kalimat (9) kata digasak untuk menyatakan Persidafon yang dikalahkan 

Persib. 
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(10) Tembakan Gums masih membentur gawang.  

Tembakan juga memiliki nilai rasa yang dahsyat karena tembakan 

bisa diidentikan dengan letusan atau peluru yang keluar dari pistol. 

f.  Kasar Atau Tidak Sopan 

(11) Pergerakan Gams membuat pertahanan lawan kocar-kacir. 

Bentuk pemakaian disfemia kocar-kacir memiliki nilai rasa kasar 

atau tidak sopan. Hal ini karena kocar-kacir biasa di identikan dengan 

kata benda, sedangkan pada kalimat (11) di tujukan pada manusia. 

(12) Fery kembali di paksa memungut bola dari gawangnya. 

Bentuk pemakaian disfemia memungut pada kalimat (12) memiliki 

nilai rasa kasar atau tidak sopan. Hal tersebut dikarenakan memungut 

biasa di kaitkan dengan sampah atau benda yang jatuh, sedangkan disini 

kata memungut di tujukan untuk penjaga gawang yang harus mengambil 

bola setelah lawan membuat gol. 

3. Hal-hal yang Melatarbelakangi Pemakaian Disfemia pada Komentator 

Sepakbola 

a. Rasa Marah 

(1) Tampa sang kapten lini pertahanan akan porak-poranda. 

Kata porak-poranda digunakan pada kalimat (1) dilatarbelakangi 

rasa marah terhadap lini belakang tampa kehadiran sang kapten yang 

membuat pertahanan  tidak bermain bagus. 

b. Rasa Jengkel 

(2) Penjaga gawang Deltras di paksa kembali memungut bola dari 

gawangnya. 

Pemakaian disfemia bentuk memungut dilatarbelakangi rasa jengkel, 

yang di tujukan adanya penggunaan kata dipaksa kembali pada 

kalimat (2) sebelum kata memungut. 

c. Rasa Kecewa 

(3) Sayangnya gol yang dibuat di menit-menit awal membuat mental 

pemain langsung jatuh. 
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Bentuk disfemia jatuh pada kalimat (3) dilatarbelakangi rasa jengkel. 

Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan kata sayangnya 

pada kalimat (3) sebelum kata bersarang. 

d. Membangkitkan Emosi Pendengar 

(4) Ia menjebol gawang markus horison setelah menerima umpan dari 

Zah rahan. 

Kata menjebol pada kalimat (4) dilatarbelakangi membangkitkan 

rasa emosi pendengar. Kata menjebol menggantikan kata 

memasukan yang bernilai netral. Hal tersebut ditandai dengan 

kalimat selanjutnya yaitu setelah menerima umpan dari zah rahan. 

4. Hasil Temuan yang Dihubungkan dengan Penelitian Terdahulu 

a. Bentuk pemakaian disfemia yang paling dominan digunakan pada 

komentator sepakbola adalah kelas kata verba. Hal tersebut karena 

suatu kata terlihat sebagai bentuk kelas kata verba yang memperhatikan 

bentuk dan fungsi subjek dalam suatu kalimat. Selain itu, kelas kata 

verba akan terlihat kelas sebagai disfemia dengan memperhatikan 

konteks kalimat, misalnya “Persipura kembali menunjukan 

dominasinya di kompetisi Indonesia Super League (ISL) dengan 

mencukur Persib dengan skor telak 5-1 di stadion mandala, jayapura”. 

Kata verba mencukur pada konteks kalimat tersebut merupakan bentuk 

pemakaian disfemia untuk menggantikan kata mengalahkan yang 

bernilai rasa lebih halus atau sopan. 

b. Bentuk pemakaian disfemia yang dominan selain kata verba, yaitu 

ungkapan. Hal tersebut dikarenakan suatu gabungan kata akan terlihat 

sebagai ungkapan dengan memperhatikan maksud sebenarnya. 

Ungkapan akan memiliki makna khusus, misalnya turun minum pada 

kalimat “beto saat ini masih menjadi mesin gol bagi persipura” . 

Ungkapan mesin gol pada kalimat diatas merupakan disfemia karena 

memiliki makna kasar atau tidak sopan. Bentuk pemakaian disfemia 

mesin gol untuk menggantikan memasukan gol terbanyak. 
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c. Bentuk nilai rasa yang dominan ditemukan pada komentator sepakbola 

adalah nilai rasa kasar atau tidak sopan. Hal tersebut dikarenakan 

pemakaian bentuk disfemia digunakan untuk mengeraskan makna. Hal 

senada juga diungkapkan Chaer (2007: 154) disfemia adalah upaya 

untuk menggantikan kata-kata atau ungkapan yang terasa kasar, 

misalnya “Ia menjebol gawang Kurnia Mega setelah menerima umpan 

silang”. Kata menjebol memiliki nilai rasa kasar atau tidak sopan 

karena kata menjebol biasa digunakan untuk benda bukan untuk 

manusia. 

d. Hal-hal yang melatarbelakangi pemakaian disfemia pada komentator 

sepakbola diantaranya adalah rasa marah, rasa jengkel, rasa kecewa, 

dan rasa untuk membangkitkan emosi. Hal-hal yang dominan 

melatarbelakangi pemakaian disfemia adalah rasa untuk 

membangkitkan emosi, misalnya “Tanpa sang kapten lini pertahanan 

akan porak-poranda”. Kata porak-poranda memiliki nilai rasa kasar 

atau tidak sopan karena kata porak-poranda biasa digunakan untuk 

benda bukan untuk manusia. 

Ditemukan relevansi antara peneliti ini dengan sebelumnya, yakni 

dengan penelitian Istiana (2007) persamaan hasil penelitian Istiana 

dengan penelitian ini terletak pada bentuk pemakaian disfemia dibagi 

menjadi empat yaitu kata, frasa, uangkapan dan nilai rasa pemakaian 

disfemia. Perbedaan hasil penelitian Istiana dengan penelitian ini adalah 

penelitian ini juga membahas mengenai hal-hal yang melatarbelakangi 

pemakaian disfemia yang di bagi menjadi tiga : rasa marah, rasa jengkel 

dan rasa untuk membangkitkan emosi sedangkan penelitian Istiana 

tidak ada. 

Penelitian Widyasari (2007) persamaan hasil penelitian Widyasari 

dengan penelitian ini terletak pada bentuk pemakaian disfemia yaitu 

kata, frasa dan ungkapan. Perbedaan hasil penelitian Widyasari dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini juga membahas mengenai hal-hal 

yang melatarbelakangi pemakaian disfemia yang dibagi menjadi tiga : 
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rasa marah, rasa jengkel dan rasa untuk membangkitkan emosi 

sedangkan penelitian Widyasari tidak ada. 

Penelitian Harsiwi (2009) persamaan hasil penelitian Harsiwi 

dengan penelitian ini terletak pada bentuk pemakaian disfemia yaitu 

kata, frasa dan ungkapan. Perbedaan hasil penelitian Harsiwi dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini juga membahas mengenai hal-hal 

yang melatarbelakangi pemakaian disfemia yang dibagi menjadi tiga : 

rasa marah, rasa jengkel dan rasa untuk membangkitkan emosi 

sedangkan penelitian Harsiwi tidak ada. 

Penelitian Ariyanti (2010) persamaan hasil penelitian Ariyanti 

dengan penelitian ini terletak pada bentuk pemakaian disfemia yaitu 

kata, frasa dan ungkapan. Perbedaan hasil penelitian Ariyanti dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini juga membahas mengenai hal-hal 

yang melatarbelakangi pemakaian disfemia yang dibagi menjadi tiga : 

rasa marah, rasa jengkel dan rasa untuk membangkitkan emosi 

sedangkan penelitian Ariyanti tidak ada. 

Penelitian Fadilatin (2010) persamaan hasil penelitian Fadilatin 

dengan penelitian ini terletak pada bentuk pemakaian disfemia yaitu 

kata, frasa dan ungkapan. Perbedaan hasil penelitian Fadilatin dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini juga membahas mengenai hal-hal 

yang melatarbelakangi pemakaian disfemia yang dibagi menjadi tiga : 

rasa marah, rasa jengkel dan rasa untuk membangkitkan emosi 

sedangkan penelitian Fadilatin tidak ada. 

E. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data pada komentator sepakbola dapat di simpulkan 

sebagai berikut. 

1. Bentuk pemakaian disfemia pada komentator sepakbola dikelompokan 

menjadi tiga yaitu: (a) kata yang terdiri dari kata verba, kata adjektiva, dan 

kata nomina, (b) frasa yang terdiri dari frasa verbal, frasa adjectival, frasa 

nominal dan frasa preposisi, serta (c) ungkapan. 
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2. Nilai rasa yang terkandung dalam bentuk pemakaian disfemia pada 

komentator sepakbola yaitu: (a) menyeramkan, (b) mengerikan, (c) 

menakutkan, (d) menjijikan, (e) dahsyat, dan (f) kasar atau tidak sopan. 

3. Hal-hal yang melatarbelakangi pemakaian disfemia pada komentator 

sepakbola yaitu (a) rasa marah, (b) rasa jengkel, dan (c) membangkitkan 

emosi pendengar. 
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