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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah bahasa Indonesia telah melewati tahap-tahap pertumbuhan dan 

pengukuhan. Kini, bahasa Indonesia telah berada pada tahap pengembangan 

dan pembinaan. Perkembangan bahasa beriringan dengan perubahan 

kehidupan mental penuturnya. Kehidupan mental bangsa Indonesia yang telah 

melewati masa kolonial kearah kehidupan pergerakan yang dilanjutkan 

dengan kehidupan pergerakan menuju kehidupan merdeka. Khusus dalam 

bahasa, kosakata serapan telah banyak memasuki kosakata bahasa Indonesia. 

Akibatnya, orang Indonesia terpanggil untuk mencari makna kata-kata 

tersebut (Pateda, 2001: 19-20). 

Saat ini walaupun bahasa Indonesia sudah berfungsi sesuai dengan 

kedudukan dan fungsinya, kemampuannya dalam berbagai aspek kehidupan 

masih belum mencapai tingkat yang maksimal. Terlepas dari kemampuan 

penuturnya, secara materi bahasa Indonesia masih memiliki kekurangan yang 

dapat diamati dalam aspek tata bunyi, tata kata, tata kalimat, tata maknanya 

dan peristilahannya. Dengan meluasnya bahasa menyebabkan makna sebuah 

kata mengalami pergeseran. Pergeseran makna yang belum begitu jauh akan 

memungkinkan penutur atau peneliti bahasa mengenali hubungan makna 

yang baru dengan makna primernya. Sebaliknya, pergeseran makna yang 

sudah demikian jauh mengakibatkan sulitnya pengidentifikasian makna yang 
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baru dengan makna primernya sehingga tidak menutup kemungkinan kata-

kata berpolisemi itu akan menjadi pasangan berhomonim. Misalnya, kata air 

menurut KBBi (2007: 145) akan memiliki makna bersifat tak kental, dan 

dapat dituang.  

Makna tidak hanya mengalami perluasan, tetapi makna juga mengalami 

penyempitan, penghalusan, dan pengasaran. Dalam penelitian ini akan 

menekankan makna yang mengalami perubahan secara penghalusan 

(eufemia) dan pengasaran (disfemia). Makna yang mengalami perubahan 

secara halus yaitu kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki 

makna yang lebih halus, atau lebih sopan daripada yang akan digantikan. 

Misalnya, kata penjara atau bui diganti dengan kata lembaga 

kemasyarakatan. Sedangkan pengasaran yaitu usaha untuk mengganti kata 

yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. 

Misalnya, kata menggondol biasanya dipakai untuk binatang, Kata 

menggondol diganti dengan kata mencuri. Kata mencuri adalah suatu tindak 

kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara. 

Disfemia digunakan untuk merendahkan atau mengungkapkan 

penghinaan, untuk menunjukkan rasa tidak suka, juga tidak setujuan terhadap 

seseorang atau sesuatu, untuk memperkuat atau mempertajam penghinaan, 

dan untuk memberikan penggambaran yang negatif tentang lawan politik, 

baik pandangan, sikap, maupun prestasinya, untuk mengungkapkan 

kemarahan dan kejengkelan, serta untuk mengumpat atau menunjukkan 

kekuasaan (Heti, 1997: 392 - 400).  
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Hakikat pemakaian disfemia di terjemahan Alquran adalah upaya 

menggantikan kata atau bentuk lain yang bernilai rasa positif atau netral 

dengan kata yang lain dan yang dinilai kasar. Alwi (2001:62) menyatakan 

bahwa pemakaian disfemia merupakan wujud keberbahasaan dan ketajaman 

kata. Selain itu, disfemia digunakan orang untuk menghujat  atau menegaskan 

makna. Misalnya, Jika seseorang berkata “Bangsat!” Kita mempunyai 

pengertian bahwa orang yang dimaksudkan atau yang dimaki pantas untuk 

disebut bangsat. Hal ini muncul dari pengalaman orang yang mengujarkan 

urutan kata tadi, misalnya pekerjaan si bangsat tadi tidak baik, selalu 

terlambat, suka mengganggu, kotor, malas. Untuk itu nia memperoleh hadiah 

berupa makian dalam bentuk kalimat “Bangsat engkau!”. Akan tetapi,  jika 

kalimat “Bangsat engkau!” Kita katakan kepada orang yang menurut 

perasaannya tidak bersalah pasti telinga orang yang mendengar kalimat itu 

akan merah karena ia merasa tersinggung. 

Alquran adalah kitap suci umat Islam yang berisi firman Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan melalui malaikat Jibril 

untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup 

bagi umat manusia (KBBi, 2007 : 32). Misalnya, “Sesungguhnya orang-

orang kafir,” sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) beri peringatan 

atau tidak akan beriman. Kata kafir kurang sesuai digunakan karena kata 

tersebut dinilai kasar (Disfemia). Kata untuk menggantikannya ialah tidak 

percaya kepada Allah, Rasul-Nya, dan hari kiamat. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengarah pada upaya untuk 

mendeskripsikan bentuk disfemia (kasar), nilai rasa yang terkandung di 

dalamnya, dan hubungan antara nilai rasa disfemia dengan isi surat dalam  

terjemahan Alquran surah Al-Baqarah. 

C. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran surah Al- 

Baqarah? 

2. Bagaimana nilai rasa yang terkandung dalam pemakaian disfemia pada 

terjemahan Alquran surah Al-Baqarah? 

3. Bagaimana hubungan antara nilai rasa pemakaian disfemia dengan isi surat 

pada  terjemahan Alquran surah Al-Baqarah? 

D. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi. 

1. Mendeskripsikan pemakaian  disfemia pada terjemahan Alquran surah Al- 

Baqarah. 

2. Mengidentifikasi nilai rasa yang terkandung dalam pemakaian disfemia 

pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah. 

3. Mendeskripsikan hubungan nilai rasa pemakaian disfemia dengan isi surat 

pada  terjemahan Alquran. 
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E. Manfaat 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memperkaya hasil penelitian tentang pemakaian disfemia. 

b. Memperkaya dalam ilmu pengetahuan dalam bidang semantik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan memberikan pengetahuan terhadap pembaca tentang 

pemakaian disfemia dan nilai rasa yang terkandung pada terjemahan 

Alquran surah Al- Baqarah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam menafsirkan 

makna yang terkandung dalam pemakaian  disfemia. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika adalah cara penyajian yang mengacu pada aturan yang 

sistematis. Sitematika sangat penting dalam menuliskan laporan karena 

memberikan gambaran mengenai langkah-langkah sekaligus permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun sistematika penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penelitian. Bab 

II Landasan Teori meliputi Tinjauan Pustaka, Landasan Teori: Hakikat 

Semantik, Hakikat Disfemia, Nilai Rasa Disfemia, Hubungan Nilai Rasa 

dengan Disfemia, Hakikat Alquran, dan Kerangka Berpikir. Bab III Metode 
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Penelitian meliputi Pendekatan dan Strategi Penelitian, Objek Penelitian, Data 

dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, 

Teknik Analisis Data, dan Teknik Penyajian Analisis Data. Bab IV Hasil 

Penelitian dan Pembahasan meliputi Deskripsi Data Hasil dan Pembahsan, 

Analisis Bentuk Disfemia pada Terjemahan Alquran Surah Al-Baqarah, 

Hubungan antara Nilai Rasa Pemakaian Disfemia dengan Isi Surat pada 

Terjemahan Alquran Surah Al-Baqarah, Pembahasan. Bab V Penutup meliputi 

Simpulan dan Saran. Daftar Pustaka. 

 


