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ABSTRAK 

 

Lia Maya Sari, A310090023, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia  

dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013 

 

Penelitian ini bertujuan 1) mendeskripsikan bentuk pemakaian disfemia 

pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah, 2) mendeskripsikan 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. Penelitian ini menggunakan teks  terjemahan 

Alquran sebagai sumber data. Jenis dan strategi penelitian yang digunakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah 

metode simak dan catat. Keabsahan data penelitian ini diperoleh dengan validasi 

data. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggumpulkan 

data dengan berbagai teknik yang benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali 

data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi teori dilakukan berdasarkan anggapan bahwa fakta tentu tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih rinci, maka dalam 

penelitian ini dikumpulkan beberapa teori dari beberapa ahli untuk menggambil 

konteks yang bisa dikategorikan objek semantik. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik padan referensial, padan ortografis.  

Kata Kunci: disfemia, nilai rasa, terjemahan Alquran. 

A. PENDAHULUAN 

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). 
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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 pengidentifikasikan makna yang baru dengan makna 

primernya sehingga tidak menutup kemungkinan kata-kata berpolisemi itu 

akan menjadi pasangan berhomonim. Makna tidak hanya mengalami perluasan, 

tetapi makna juga mengalami penyempitan, penghalusan, dan pengasaran. 

Penelitian ini akan menekankan pada makna yang mengalami perubahan 

secara pengasaran (disfemisme). 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. Pengasaran 

yaitu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa 

dengan kata yang maknanya kasar. 

Penelitian ini mengarah pada upaya untuk mendeskripsikan bentuk 

disfemisme (kasar), dan nilai rasa yang terkandung dalam terjemahan Alquran 

surah Al-Baqarah. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan pemakaian  disfemia 

pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah, mendeskripsikan nilai rasa yang 

terkandung dalam pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran surah Al-

Baqarah, dan mendeskripsikan hubungan nilai rasa dengan pemakaian disfemia 

pada  terjemahan Alquran. Pada penelitian yang relevan ini ditunjukkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Istiana (2006) 

meneliti “Analisis Pemakaian Disfemia Pada Rubrik Gagasan Surat Kabar 

Solopos”. Hasil penelitiannya yaitu 1) bentuk pemakaian disfemia pada rubrik 

gagasan surat kabar Solopos dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni kata, 

frasa, dan ungkapan, 2) nilai rasa yang terkandung dalam pemakaian disfemia 

pada rubrik gagasan surat kabar Solopos ialah, menyeramkan, menguatkan, 

menakutkan, menjijikkan, 3) sinonim bentuk pemakaian disfemia pada rubrik 
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gagasan surat kabar Solopos ialah kata bersinonim dengan kata, frasa 

bersinonim dengan sinonim, dan ungkapan bersinonim dengan kata.  

Harsiwi (2009) meneliti “Ungkapan Disfemia Pada Rubrik Gagasan 

Surat Kabar Suara Merdeka”. Hasil penelitiannya ialah 1) bentuk ungkapan 

disfemia pada rubrik gagasan surat kabar suara merdeka dikelompokkan 

menjadi dua yakni kata (kata verba, kata adjektiva, kata nomina, kata 

numeralia) seperti membidik, rapuh, pemicu, autentik, 2) nilai rasa yang 

terkandung dalam bentuk ungkapan disfemia yaitu mengerikan, menakutkan, 

porno, menjijikkan, dan menyeramkan.  

Puspitasari (2011) meneliti “Bentuk Disfemia pada 

www.detiksport.com”. Hasil penelitiannya sebagai berikut, 1) bentuk 

pemakaian disfemia pada artikel disitus detiksport dikelompokkan menjadi 

tiga, (a) kata yang terdiri dari kata verbal, kata adjektiva, dan kata nomina, (b) 

frase yang terdiri dari frase verbal, frase adjektiva, frase nomina, (c) ungkapan, 

2) nilai rasa yang terkandung dalam bentuk pemakaian disfemia pada artikel 

disitus detiksport yaitu (a) nilai rasa menyeramkan, (b) mengerikan, (c) 

menakutkan, (d) menjijikkan, (e) dasyat, (f) kasar atau tidak sopan.  

Sari (2011) meneliti “Pemakaian Disfemia pada Rubrik Gagasan Surat 

Kabar Solopos Edisi Januari-Februari 2010 “. Hasil penelitiannya 1) kelompok 

disfemia meliputi,  a) kata verba yang meliputi: para demonstran yang 

disingkat aparat, b) kata adjektiva meliputi: gangster peradilan dan dinistikan, 

c) kata nomina meliputi: banyak pengusaha yang berorientasi ekspor misalnya 

pengusaha mebel, 2) nilai rasa yang terkandung dalam pemakaian disfemia 

pada surat kabar solopos yaitu, a) menyeramkan (seram) seperti bentuk 

pemakaian disfemia bukan hanya para demonstran yang disingkat aparat, para 

wargapun tidak luput dari kejaran mereka, b) mengerikan, seperti bentuk 

pemakaian disfemia inilah fable yang memakai perspektif kaum tertindas untuk 

menggeluti ambisi dan kecongkakan kaum revalusioner yang culas. 

 

 

http://www.detiksport.com/
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B. METODE PENELITIAN 

Jenis dan strategi penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini berbentuk deskriptif sebab tujuan penelitian ini 

menggambarkan atau mendiskripsikan analisis bentuk disfemia pada 

terjemahan Alquran surah Al-Baqarah. Moleong (2005: 6) mengemukakan 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, dan dengan cara 

mendeskripsikn dengan kata-kata dan bahasa, suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Objek penelitian ini ialah pemakaian disfemia. Subjeknya ialah disfemia 

dalam terjemahan Alquran surah Al-Baqarah. Metode pengumpulan data 

penelitian ini adalah metode simak dan catat, yakni metode yang dilakukan 

dengan menyimak penggunakan bahasa. Metode ini digunakan untuk 

menemukan data-data disfemia dalam terjemahan Alquran. Adapun teknik 

pengumpulan data adalah teknik catat. Teknik catat dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pencatatan data yang diperoleh ke dalam kartu data 

(Mahsun, 2005: 92). 

Keabsahan data penelitian ini diperoleh dengan validasi data. Validasi 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggumpulkan data dengan 

berbagai teknik yang benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data yang 

benar-benar diperlukan bagi penelitian. Penelitian ini menggunakan triangulasi 

teori dilakukan berdasarkan anggapan bahwa fakta tentu tidak dapat diperiksa 

derajat kepercayaan dengan satu atau lebih rinci, maka dalam penelitian ini 

dikumpulkan beberapa teori dari beberapa ahli untuk menggambil konteks 

yang bisa dikategorikan objek semantik. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

padan. Teknik padan merupakan teknik analisis data yang alat penentunya 

berada di luar bahasa dan tidak menjadi bagian dari bahasa itu sendiri 

(Sudaryanto, 2001: 13). Selanjutnya teknik padan yang digunakan adalah 

teknik padan referensial dan padan ortografis serta metode agih dengan 
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menggantikan unsur tertentu satuan lingual yang bersangkutan dengan unsur 

tertentu yang lain di luar satuan lingual yang bersangkutan (Sudaryanto, 2007: 

37).  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alquran diturunkan sebagai aturan (yang benar) dalam bahasa arab. 

Dengan berkembangnya zaman Alquran mulai disempurnakan atau 

diterjemahkan dengan tulisan latin dan artinya yang telah disesuaikan secara 

benar dan jelas. Tujuannya agar tidak hanya untuk orang yang mampu 

membaca bahasa arab saja yang dapat membacanya, tetapi semua manusia 

dapat membaca, memahami dan mengamalkan apa yang ada di dalam aturan 

Allah. Alquran adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka 

mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan agar orang yang 

berakal mengambil pelajaran (Qs 14: 52). 

1. Analisis Bentuk Pemakaian Disfemia Pada Terjemahan Alquran Surah Al-

Baqarah 

a. Bentuk Disfemia Berupa Kata 

Kata digolongkan menjadi dua, yakni kata monomorfemik (tunggal) dan 

kata polimorfemik (ganda). Kata polimorfemik terdiri dari kata berimbuhan, 

kata ulang, dan kata majemuk (yakub, 2010: 23). 

1) Bentuk pemakaian disfemia berupa kata monomorfemik yang ditemukan 

pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah sebagai berikut: 

(a) Orang-orang yang mati di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri 

(hendaklah para istri itu) menunggu dengan menahan diri mereka 

sendiri (ber-‘iddah) empat bulan dan sepuluh (malam). Apabila telah 

sampai ke batas akhir (‘iddah) mereka, maka tidak dosa bagi kmau 

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Qs 2: 234). 

  Kata mati memiliki nilai rasa kasar. Hal tersebut dikarenakan kata 

mati digunakan pada konteks yang sudah tak bernyawa. Pada ayat di 

atas bermakna bahwa para suami menekankan pada istri-istri mereka 

bahwa seandainya dia wafat nanti, maka janganlah istri langsung 

melupakan hari-hari indah yang mereka alami bersama. 
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Kata yang dicetak (mati) miring di atas merupakan bentuk 

pemakaian disfemia berupa kata monomorfemik karena merupakan 

satuan gramatik terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas dan 

memiliki arti. Kata tersebut merupakan kata monomorfemik karena 

hanya terdiri dari satu morfem. 

2) Kata polimorfemik 

Kata polimorfemik terdiri dari tiga, yakni kata berimbuhan, kata 

ulang, dan kata majemuk (dalam Yakub, 2010: 23). Berikut analisis 

pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah: 

a) Kata Berimbuhan 

(1) (yaitu) orang-orang yang mengurai perjanjian Allah sesudah diikat 

teguh, dan sellau memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada 

mereka) untuk menghubungkannya dan terus-menerus membuat 

kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi (Qs 2: 

27). 

 Kata mengurai memiliki nilai rasa kasar. Hal tersebut dikarenakan 

kata mengurai digunakan untuk melanggar perjanjian kepada Allah swt. 

Pada ayat di atas bermakna perjanjian manusia dengan Allah bahwa 

mereka mengakui keesan dan patuh kepada Allah. Namun, mereka 

melanggar perjanjian yang telah fitrah dan sudah kukuh dan perjanjian 

manusia dengan Allah bahwa mereka mengakui keesan dan patuh 

kepada Allah. Namun, mereka melanggar perjanjian yang telah fitrah 

dan sudah kukuh.  

Kata yang dicetak miring mengura di atas merupakan bentuk kata 

polimorfemik yang berupa imbuhan. Hal tersebut dikarenakan kata 

tersebut mengalami prefiksasi yaitu penambahan afiks pada awal kata 

dasar. 

b) Kata ulang (Reduplikasi) 

(1) Diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-

tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka 

mencintai Allah. Adapun orang-orang yang berbuat zalim itu 

mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat) bahwa 

kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat 

siksaan-Nya (Qs 2: 165). 
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 Kata tandingan-tandingan memiliki nilai rasa kasar. Hal tersebut 

dikarenakan kata tandingan-tandingan digunakan untuk menyembah 

selain Allah Swt. Pada ayat di atas bermakna bahwa mereka lebih 

mantap cinta kaum musyrikindaripada terhadap tuhan mereka.  

 Kata yang dicetak miring di atas merupakan bentuk pemakaian 

disfemia berupa kata ulang karena kata tersebut terjadi proses 

pengulangan bentuk yang menghasilkan bentuk ulang. Kata tandingan-

tandingan kata ulang yang mengalami pengulangan morfem dasar. 

c) kata majemuk (kompositum) 

(1) Dan apabila dikatakan kepada mereka, “berimanlah kamu sebagaimana 

orang lain telah beriman!” mereka menjawab, “apakah kami akan 

beriman seperti orang-orang yang picik akalnya itu beriman?” ingatlah, 

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik, tetapi mereka tidak 

tahu (Qs 2: 13). 

Kata picik akalnya  memiliki nilai rasa kasar. Hal tersebut 

dikarenakan kata picik digunakan pada konteks kecurangan yang 

dilakukan orang musyrik. Pada ayat di atas bermakna bahwa sahabat-

sahabat Nabi yang meninggalkan agama leluhur berupa penyembahan 

berhala dan adat istiadat Jahiliah menuju ibadah kepada Allah Swt. 

Kebodohan orang munafik dan ketidak lurusan logika dalam ucapannya. 

Kata picik akalnya pada ayat di atas merupakan bentuk disfemia berupa 

kata majemuk. Kata picik akalnya berasal dari dua kata pokok yaitu picik 

(curang) dan akal (pikiran) sehingga menimbulkan makna baru (orang 

yang berbuat curang). 

b. Bentuk Disfemia Berupa Frasa 

(1) Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan 

pelanggaran diantara kamu pada hari sabat, lalu kami katakana kepada 

mereka, jadilah kamu kera yang hina!” (Qs 2: 65). 

Frasa kera yang hina memiliki nilai rasa kasar. Hal tersebut 

dikarenakan frasa kera yang hina digunakan untuk mereka yang 

melanggar kehendak Allah swt. Pada ayat di atas bermakna ketentuan 

kepada mereka untuk tidak mengail ikan pada hari sabtu. Namun, 

kehendak tersebut tidak dihiraukan oleh mereka. Akhirnya Allah 
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menjadikan mereka sebagai kera sebagai pelaku pelanggaran yang 

serupa. Kata yang di cetak miring di atas merupakan bentuk pemakaian 

disfemia berupa frasa karena kata kera yang hina memiliki fungsi sebagi 

subjek dan predikat. 

 

c. Bentuk Disfemia Berupa Klausa 

(1) Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka 

perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat 

petunjuk (Qs 2: 16). 

Klausa yang dicetak miring (membeli kesesatan) di atas bentuk 

pemakaian disfemia berupa klausa yang berfungsi sebagai predikat. Hal 

tersebut karena pada kalimat terdiri dari subjek dan predikat yang 

berpotensi menjadi kalimat. 

d. Bentuk Disfemia Berupa Ungkapan 

(1) Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba 

kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang 

musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, 

padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari 

siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan (Qs 2: 96). 

Kata loba memiliki nilai rasa kasar. Hal tersebut dikarenakan kata 

loba digunakan pada keserakahan. Pada ayat di  atas bermakna anak cucu 

Adam semuanya hidup hanya dihabiskan untuk meraih kenikmatan 

duniawi. 

2. Nilai Rasa Pemakaian Disfemia pada Terjemahan Alquran surah Al-

Baqarah 

Nilai rasa yang terkandung dalam pemakaian disfemia pada terjemahan 

Alquran surah Al-baqarah sebagai berikut. 

1) Nilai rasa kasar atau kurang sopan 

(a) Mereka adalah orang-orang yang mengganti kehidupan akhirat dengan 

kehidupan dunia, maka tidak akan diperingan atas mereka siksa dan tidak 

juga mereka ditolong (Qs 2: 86). 

 Bentuk pemakaian disfemia berupa kata mengganti memiliki nilai 

rasa kasar atau kurang sopan. Hal tersebut dikarenakan kata mengganti 

identik dengan penukaran. Namun, dalam ayat di atas menggambarkan 

mereka terperdaya oleh gemerlap duniawi serta kesenangan hidup sementara 
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2) Nilai rasa menakutkan 

(a) Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul (Muhammad) dari Allah 

yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang 

yang diberi kitab (taurat) melemparkan kitab Allah itu ke belakang 

(punggung), seakan-akan mereka tidak mengetahui (Qs 2: 101). 

Bentuk pemakaian disfemia berupa kata melemparkan kitab Allah 

memiliki nilai rasa menakutkan. Hal tersebut dikarenakan kata 

melemparkan identik dengan menghilangkan. Namun, dalam ayat di atas 

menggambarkan sikap mereka pada kitab Allah Swt. Mereka bersikap 

buruk, disadari bahwa mereka juga pemilik kitab suci yang tentu saja 

percaya bahwa Allah dapat menurunkan wahyu kepada siapa saja yang 

dikehendaki 

3) Nilai rasa mengerikan 

(a) Dan (ingatlah) ketika kami menyelamatkan kamu dari (fir’aun dan) 

pengikut-pengikut fir’aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat 

kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan 

hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan 

cobaan yang besar dari Tuhanmu (Qs 2: 49) 

Bentuk pemakaian disfemia berupa kata menyembelih memiliki nilai 

rasa mengerikan. Hal tersebut dikarenakan kata menyembelih identik dengan 

pemotongan. Namun, dalam ayat di atas menggambarkan Bani Israil dan 

orang-orang Arab ditindas dengan dipekerjakan secara paksa dan dituduh 

maker terhadap kekuasaannya. 

4) Nilai rasa menyeramkan 

(a) Dan apabila dikatakan kepada mereka, “berimanlah kamu sebagaimana 

orang lain telah beriman!” mereka menjawab, “apakah kami akan beriman 

seperti orang-orang yang picik akalnya itu beriman?” ingatlah, 

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik, tetapi mereka tidak 

tahu (Qs 2: 13). 

Bentuk pemakaian disfemia berupa kata picik akalnya memiliki nilai rasa 

menyeramkan. Hal tersebut dikarenakan kata picik identik dengan perbuatan 

yang curang. Namun, dalam ayat di atas menggambarkan sahabat-sahabat 

Nabi yang meninggalkan agama leluhur berupa penyembahan berhala dan 

adat istiadat Jahiliah menuju ibadah kepada Allah Swt. 

3. Hubungan antara Nilai Rasa Pemakaian Disfemia dengan Isi Surat Pada 

Terjemahan Alquran Surah Al-Baqarah 
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a. Hubungan nilai rasa kasar atau kurang sopan dengan isi surat pada 

terjemahan Alquran surah Al-Baqarah 

(1) (yaitu) orang-orang yang mengurai perjanjian Allah sesudah diikat teguh, 

dan sellau memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) 

untuk menghubungkannya dan terus-menerus membuat kerusakan di 

muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi (Qs 2: 27). 

Bentuk pemakaian disfemia berupa kata mengurai memiliki nilai 

rasa kasar atau kurang sopan. Sesuai dengan isi pokok bahasan pada surat 

tersebut, Kata mengurai terkait dengan perumpamaan-perumpamaan 

dalam Alquran dan hukum-hukumnya. 

b. Hubungan nilai rasa menakutkan dengan isi surat pada terjemahan Alquran 

surah Al-Baqarah 

(1) Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul (Muhammad) dari 

Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari 

orang-orang yang diberi kitab (taurat) melemparkan kitab Allah itu ke 

belakang (punggung), seakan-akan mereka tidak mengetahui (Qs 2: 

101). 

Bentuk pemakain disfemia berupa kata melemparkan kitab Allah 

memiliki nilai rasa menakutkan. Sesuai dengan pokok bahasan dengan isi 

surat tersebut, kata melemparkan kitab Allah terkait dengan memusuhi 

Jibril berarti memusuhi Allah.  

c. Hubungan nilai rasa mengerikan dengan isi surat pada terjemahan Alquran 

surah Al-Baqarah 

(1) Dan (ingatlah) ketika kami menyelamatkan kamu dari (fir’aun dan) 

pengikut-pengikut fir’aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat 

berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan 

membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian 

itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu (Qs 2: 49) 

Bentuk pemakain disfemia berupa kata menyembelih memiliki nilai 

rasa menakutkan. Sesuai dengan pokok bahasan dengan isi surat 

tersebut, kata menyembelih terkait dengan perincian nikmat Tuhan 

kepada Bani Israil. 

d. Hubungan nilai rasa menyeramkan dengan isi surat pada terjemahan 

Alquran surah Al-Baqarah 

(1) Dan apabila dikatakan kepada mereka, “berimanlah kamu sebagaimana 

orang lain telah beriman!” mereka menjawab, “apakah kami akan 

beriman seperti orang-orang yang picik akalnya itu beriman?” ingatlah, 

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik, tetapi mereka 

tidak tahu (Qs 2: 13). 
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Bentuk pemakaian disfemia berupa kata picik akalnya memiliki 

nilai rasa menyeramkan. Sesuai dengan pokok bahasan pada surat 

tersebut, kata picik akalnya terkait dengan beberapa perintah dan 

larangan Tuhan kepada Bani Israil.  

 Adapun bentuk pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran 

surah Al-Baqarah yang paling banyak ditemukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bentuk pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah 

adalah bentuk kata. Hal tersebut dikarenakan masing-masing kata dapat 

berdiri sendiri dan memiliki makna. Seperti kata mati, menipu, 

mengurai, mengganti, digelincirkan, melemparkan kitab. menyembelih. 

tandingan-tandingan. 

2. Bentuk pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah 

adalah bentuk frasa. Hal tersebut dikarenakan secara gramatikal unsur 

dalam klausa. Seperti kata kera yang hina. 

3. Bentuk pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah 

adalah klausa. Hal tersebut dikarenakan subjek dalam kalimat tersebut 

sebagai pelaku. Seperti kata membeli kesesatan. 

4. Bentuk pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah 

adalah bentuk ungkapan. Hal tersebut dikarenakan kata tersebut 

memiliki makna khusus. Seperti kata loba, seekor nyamuk, 

pengembala. 

5. Hubungan nilai rasa pemakaian disfemia dengan isi Surat pada 

terjemahan Alquran surah Al-Baqarah yaitu cenderung dengan (a) nilai 

rasa mengerikan yang terkait perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israi 

dan memusuhi Jibril memusuhi Allah yang mengutusnya, (b) nilai rasa 

kasar yang terkait golongan orang munafik dan memusuhi Jibril berarti 

memusuhi Allah yang mengutusnya, (c) nilai rasa menakutkan yang 

terkait penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi serta makanan 

yang halal dan makanan yang haram, (d) nilai rasa menyeramkan yang 
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terkait laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat 

Allah dan terhadap orang-orang kafir 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan  

perbedaan penelitian ini dengan penelitian Istiana (2006) dan Widyasari 

(2007). Persamaan dengan penelitian ini dengan Istiana (2006) yakni 

ditemukan bentuk pemakaian disfemia berupa kata, frasa,dan ungkapan. 

Namun, persamaan penelitian ini dengan Widyasari yaitu bentuk 

gramatik pemakaian disfemia berupa kata dan frasa. Perbedaan 

penelitian Istiana (2006) dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini 

tidak terdapat sinonim bentuk pemakaian disfemia berupa sinonim kata, 

frasa, dan ungkapan. Perbedaan penelitian Widyasari dengan penelitian 

ini yaitu dalam penelitian ini tidak ditemukan makna yang terkandung 

dalam pemakaian bentuk disfemia.  

 Penelitian ini juga ada hubungannya dengan penelitian Harsiwi 

(2009) dan Aryanti (2010). Persamaan dengan penelitian ini dengan 

Harsiwi yaitu nilai rasa yang terkandung dalam bentuk ungkapan 

disfemia yaitu mengerikan, menakutkan, menjijikkan, dan 

menyeramkan. Persamaan penelitian ini dengan Ariyanti (2010) yaitu 

bentuk pemakaian disfemia berupa kata, frasa, dan ungkapan. 

Perbedaan penelitian Harsiwi (2009) dengan penelitian ini tidak 

ditemukan nilai rasa yang terkandung dalam bentuk ungkapan  porno. 

Namun, perbedaan penelitian ini dengan Ariyanti (2010) yaitu tidak 

ditemukan nilai rasa menguatkan dan sinonim bentuk pemakaian 

disfemia. 

 Penelitian ini juga ada hubungannya dengan penelitian Puspitasari 

(2011) dan penelitian Tristiowati (2005). Persamaan dengan penelitian 

ini dengan Puspitasari yaitu nilai rasa yang terkandung dalam bentuk 

pemakaian disfemia yaitu nilai rasa menyeramkan, mengerikan, dan 

menakutkan, menjijikkan, serta kasar atau tidak sopan. Namun, 

persamaan penelitian ini dengan Tristiowati yaitu bentuk satuan 
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gramatika berupa kata, frasa, dan nilai rasa disfemia berupa nilai rasa 

kasar. Perbedaan penelitian Puspitasari (2011) dengan penelitian ini 

yaitu dalam penelitian ini tidak ditemukan  nilai rasa yang terkandung 

dalam bentuk pemakaian disfemia dasyat dan membangkitkan emosi 

pembaca. perbedaan penelitian ini dengan Tristiowati yaitu dalam 

penelitian ini tidak ditemukan nilai rasa tinggi, tidak pantas dan dampak 

penggunaan eufemisme. 

 Penelitian Sari (2011) dan Handayani (2002) ada hubungannya 

dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini dengan Sari dan 

Handayani yaitu nilai rasa yang terkandung dalam bentuk pemakaian 

disfemia yaitu nilai rasa menyeramkan, mengerikan,dan menakutkan, 

menjijikkan,serta kasar atau tidak sopan. Namun, Handayani (2002) 

penggunaan bahasa disfemia. Perbedaan penelitian Sari (2011) dengan 

penelitian ini yaitu dalam penelitian ini tidak ditemukan  nilai rasa yang 

terkandung dalam bentuk pemakaian disfemia dasyat. Perbedaan 

penelitian ini dengan Handayani yaitu dalam penelitian ini tidak 

ditemukan penggunaan bahasa penghalusan (eufemisme). 

 Ada juga hubungan antara penelitian ini dengan penelitian 

Fadhilatin (2010) dan Teguh (2013). Persamaan penelitian ini dengan 

Fadhilatin yaitu ditemukan bentuk pemakaian disfemia berupa kata, 

frasa, dan ungkapan. Penelitian Teguh (2013) dengan penelitian ini 

sama-sama ditemukan bentuk pemakaian disfemia berupa kata, frasa, 

dan ungkapan. Perbedaan penelitian ini dengan Fadhilatin yaitu tidak 

ditemukannya sinonim bentuk pemakaian disfemia. Perbedaan 

penelitian Teguh (2013) dengan penelitian ini yaitu tidak ditemukannya 

hal-hal yang melatar belakangi pemakaian disfemia pada penelitian ini. 
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D. SIMPULAN  

Berdasarkan analisis data dalam bentuk pemakaian disfemia pada 

terjemahan Alquran surah Al-Baqarah dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, bentuk pemakaian disfemia pada terjemahan Alquran surah Al-

Baqarah dikelompokkan menjadi empat, yaitu (a) berupa kata, terdiri dari 

kata monomorfemik dan kata polimorfemik (kata berimbuhan, kata ulang, 

dan kata majemuk), (b) berupa frasa, (c) berupa klausa dan (d) berupa 

ungkapan. 

Kedua, nilai rasa yang terkandung dalam bentuk pemakaian disfemia 

pada terjemahan Alquran surah Al-Baqarah dikelompokkan menjadi enam, 

yaitu a) nilai rasa kasar atau tidak sopan, b) nilai rasa menakutkan, dan c) 

nilai rasa menyeramkan, d) nilai rasa mengerikan. Ketiga, hubungan antara 

nilai rasa pemakaian disfemia dengan isi surat pada terjemahan Alquran 

surah Al-Baqarah cenderung dengan (a) nilai rasa mengerikan yang terkait 

perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israi dan memusuhi Jibril memusuhi 

Allah yang mengutusnya, (b) nilai rasa kasar yang terkait golongan orang 

munafik dan memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya, 

(c) nilai rasa menakutkan yang terkait penciptaan manusia dan 

penguasaannya di bumi serta makanan yang halal dan makanan yang 

haram, (d) nilai rasa menyeramkan yang terkait laknat terhadap orang-

orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang 

kafir. 
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