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ABSTRAK 

Albar Yudyantoro Putro, A. 310080314, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah,  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

  

 Tujuan Penelitian ada tiga. (1) Memaparkan bentuk pemakaian eufemisme 

yang terdapat dalam rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi 

September-Oktober 2012. (2) Memaparkan makna pemakaian eufemisme yang 

terdapat dalam rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-

Oktober 2012. (3) Mengetahui tujuan pemakaian eufemisme yang terdapat dalam 

rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 2012. 

Jenis Penelitian ini kualitaitif bersifat deskriptif . Sumber data dalam penelitian ini 

adalah rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 

2012. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan gaya bahasa eufemisme pada 

rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 2012. 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode simak dan teknik catat. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode agih. Hasil penelitian ini 

memaparkan bentuk eufemisme, makna eufemisme, dan tujuan eufemisme. 

Bentuk eufemisme dalam penelitian ini terdiri dari 49 kosakata Penggunaan 

eufemisme dalam penelitian ini bertujuan untuk memperhalus ucapan, 

menghindari kesan menyeramkan, menghindari kata yang menimbulkan 

kesedihan, menghormati orang yang lebih tua/atasan, dan menghindari kata yang 

bercitra negatif/vulgar. 

 

Kata kunci  : gaya bahasa, eufemisme, hukum dan kriminalitas 
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A. PENDAHULUAN 

 Berita biasanya disuguhkan melalui media cetak maupun media 

elektronik. Melalui media tersebut berita dapat tersalurkan kepada masyarakat 

sehingga mereka dapat mengetahui informasi-informasi. Informasi dapat 

tersuguhkan di media karena adanya jurnalis yang meliput sebuah berita. Media 

cetak khususnya, ada beberapa rubrik berita yang tersaji di antaranya yaitu rubrik 

politik, kriminal, olahraga, dan iklan. Rubrik-rubrik tersebut hampir setiap hari 

mendominasi dalam surat kabar harian yang menjadi tumpuan utama masyarakat 

dalam memperoleh informasi atau berita. 

Gaya bahasa dan penulisan merupakan salah satu unsur yang menarik dalam 

sebuah bacaan. Setiap penulis mempunyai gaya yang berbeda dalam menuangkan 

setiap ide tulisannya. Setiap tulisan yang dihasilkan nantinya mempunyai gaya pe-

nulisan yang dipengaruhi oleh penulisnya, sehingga dapat dikatakan watak 

seorang penulis sangat mempengaruhi sebuah karya yang ditulisnya. Gaya bahasa 

sebagai bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individual 

atau karateristik, atau yang memiliki nilai aristik yang tinggi (Keraf, 2004:23). 

Diksi dan gaya bahasa juga dapat dimanfaatkan dalam pemikiran strategis dan pe-

rencanaan naskah, salah satunya yakni surat kabar. 

Peranan surat kabar dalam pembinaan bahasa dapat bersifat positif, namun 

juga dapat bersifat negatif. Apabila bahasa yang digunakan oleh pers adalah baha-

sa yang baik dan terpelihara, tentu saja akan berdampak positif terhadap masya-

rakat pembaca. Akan tetapi, apabila bahasa yang digunakan oleh pers itu bahasa 

yang tidak teratur dan tidak terpelihara, maka akan berdampak negatif dan 

merugikan masyarakat pembaca. 

Bahasa pers ialah satu ragam bahasa yang memiliki sifat-sifat khas yaitu 

singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, dan menarik. Bahasa yang rumit akan me-

nyulitkan pemahaman isi tulisan. Selain menggunakan bahasa baku dalam 

menyampaikan informasi, surat kabar juga sering menggunakan istilah-istilah 

khusus atau kata-kata tertentu untuk menggantikan hal yang dianggap kasar atau 

tabu. Bahasa yang digunakan untuk menggantikan istilah lain agar terdengar lebih 

halus disebut eufemisme. 
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Chaer (1994:144) mengatakan bahwa eufemisme adalah gejala ditampilkan-

nya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus 

atau lebih sopan daripada yang akan digantikan. Misalnya, kata penjara atau bui 

dianggap lebih halus yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Kata korupsi diganti 

dengan menyalahgunanakan jabatan, dan sebagainya. 

Eufemisme adalah ungkapan penghalus sebagai pengganti ungkapan kasar 

agar lebih sopan. Usaha mengasarkan atau menghaluskan ungkapan termasuk 

dalam pembahasan perubahan makna. Usaha menghaluskan makna disebut 

disfemia sedangkan usaha untuk menghaluskan makna disebut eufemia. 

Solopos merupakan surat kabar lokal yang memiliki pembaca cukup banyak 

di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Harian ini memuat berita yang cukup leng-

kap meliputi berita utama, olahraga, gaya hidup, teknologi, pendidikan serta 

hukum dan kriminalitas. Solopos adalah salah satu surat kabar yang menggunakan 

bahasa eufemisme dalam penyampaiannya. Rubrik berita yang mayoritas meng-

gunakan bahasa eufemisme dalam penyampaiannnya yaitu berita tentang hukum 

dan kriminalitas. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mengkaji 

penggunaan gaya bahasa eufemisme pada rubrik hukum dan kriminalitas harian 

Solopos edisi September-Oktober 2012. 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan pengetahuan berbagai metode atau cara yang 

digunakan untuk memperoleh data yang efektif dan merupakan cara kerja yang 

harus dilakukan yang sesuai dengan alat dan sifat alat yang dipakai dalam 

penelitian (Sudaryanto, 1993:91). Waktu penelitian yaitu bulan September 2012 

sampai dengan Januari 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif selalu bersifat deskriptif, artinya data 

yang dianalisis dan analisisnya berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa 

angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variable. Tulisan hasil analisis 

penelitian berisi kutipan gaya bahasa eufemisme dalam rubrik hukum dan 

kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 2012. 
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Objek penelitian ini berupa penggunaan gaya bahasa eufemisme dalam 

rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 2012. 

Subjek yang dikaji dalam penelitian ini adalah gaya bahasa eufemisme dalam 

rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 2012. 

Data berupa penggunaan gaya bahasa eufemisme dalam rubrik hukum dan 

kriminalitas harian Solopos edisi September -Oktober 2012. Sumber  data primer 

dalam penelitian ini adalah rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi 

September-Oktober 2012. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 

metode simak dan teknik catat. Dalam analisis data penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul dikelompokkan ke dalam 

kategori yang telah ditentukan setelah data terkumpul, dianalisis menggunakan 

metode agih. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

   1. Deskripsi Data 

 Eufemisme adalah ungkapan penghalus sebagai pengganti ungkapan kasar 

agar lebih sopan. Usaha mengasarkan atau menghaluskan ungkapan termasuk 

dalam pembahasan perubahan makna. Usaha menghaluskan makna disebut 

disfemia sedangkan usaha untuk menghaluskan makna disebut eufemia. 

Berdasarkan analisis data, penelitian ini menghasilkan 41 bentuk penggunaan 

eufemisme. 

 (1) Novi diduga terganggu kejiwaannya karena saat kecelakaan itu ia 

 mengemudikan mobil hanya mengenakan BH dan CD (Celana Dalam) 

 saja. 

 (2) Polisi memastikan Sudirman, pembawa senjata rakitan saat salat Idul 

 Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengalami gangguan psikologis. 

 (3) Ibunda Sudirman, Taryunah, 65, mengatakan anaknya mengalami 

 depresi sejak kehilangan pekerjaannya di sebuah bank di Tegal, Jawa 

 Tengah, empat tahun silam. 

 (4) Dua petugas satuan pengamanan (satpam) pabrik Rokok Kerbau, Joko 

 Santoso, 39 dan Gatot  Irianto, 53, terancam dibui lantaran diketahui 

 berjudi capjiki. 
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 (5) Nasib Serda Dwi Widiarto, anggota TNI AL yang berdinas di 

 Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) berakhir tragis, ia 

 meregang  nyawa akibat tertembus peluru dari pistol yang dibawanya 

 sendiri. 

 (6) Saat itu korban turun dari bus dan hendak buang air kecil di SPBU 

 Teras,  Boyolali, Jawa Tengah. 

 (7) Tak ada kalimat yang mampu membahasakan kengerian peristiwa yang 

 merenggut nyawa 202 orang dari 20 negara itu. Air mata mereka 

 bercucuran menangisi orang yang telah mendahului pergi untuk 

 selamanya.  

 (8) “Ustadz Abu kan sudah sepuh, lagipula saat ini beliau sedang sakit. 

 Tapi polisi tetap memindahkannya. Jelas hal itu tak sesuai prosedur,” kata 

 Sonhadi. Baasyir akan ditempatkan di dalam kamar khusus yang dihuni 

 tiga narapidana yang sudah berusia lanjut. Pengajuan itu didasari atas 

 pertimbangan kondisi kesehatan ABB, jika berada di LP yang bisa diakses 

 keluarga, di Solo atau Semarang, keluarga bisa mengawasi dan 

 mengontrol kesehatan ABB, mengingat beliau sudah renta. 

 (9) Menurut majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Solo yang 

 menyidangkan kasus itu, terdakwa secara sah dan menyakinkan telah 

 melakukan tindak pidana seperti seperti dalam dakwaan Pasal 266 KUHP 

 alternatif pertama, yakni memberikan keterangan palsu ke dalam akta a

 utentik. Kepada wartawan, Heru menyampaikan bahwa persidangan itu 

 penuh rekayasa dan konspirasi. 

 (10) Adalah Mardhani Omega, 20, orang yang menjadi sumber kedukaan 

 mereka, perempuan itu ditemukan tak bernyawa lagi di lantai IV Kafe 

 D’uno dalam kondisi polos, Selasa (2/10) pukul 21.00 WIB.  Saat 

 ditemukan, jasadnya ditutupi seng. Pihak keluarga mengaku telah ikhlas 

 atas kepergian anak kelima dari enam anaknya itu. Orang tua mendiang 

 Mardhani Omega,20, membantah jika anaknya merupakan lady escort di 

 Kafe D’Uno. 
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 (11) Rasa malu mereka barang kali tak dapat disembunyikan lagi, pasalnya 

 mereka adalah para pemabuk yang terjaring aparat Polsek Laweyan saat 

 berpatroli di kawasan Kemlayan, Serengan, Solo. Mereka juga menyadari 

 polisi tak pernah berhenti mendeteksi para budak minuman haram 

 tersebut. 

 (12) Di rumah kosong itulah korban dikerjai AS bersama enam tersangka 

 lain yang telah menunggu sambil pesta minuman keras. Korban digilir 

 oleh para tersangka yang telah terpengaruh miras. 

 (13) Semula manajemen menyetujui ketika pihak The Sunan Hotel 

 meminta tempat usaha Capella harus berkonsep karaoke keluarga dan 

 melarang  menggunakan jasa lady escort yang berdandan tak sopan. 

 (14) “ Waktu itu saya hanya bercanda rebutan buku, ketawa-ketawa biasa. 

 Saya juga enggak tahu mengapa Pak Sigit bisa naik pitam seperti itu,” 

 ujar Joko yang didampingi kakaknya, Agung Adi Setiawan. 

 (15) Warga curiga kumpulan orang tersebut melakukan kegiatan 

 melanggar hukum, pasalnya rumah itu kerap dijadikan tempat berkumpul 

 orang-orang tak dikenal. 

 (17) “ Mereka mengaku mendapatkan satu paket barang haram tersebut 

 dari orang inisial Tr di depan Toko Gramedia Solo, dua hari sebelum 

 penangkapan, seharga Rp 100.000. Kami masih mengejar Tr yang katanya 

 seorang pengamen,” ulas Sis yang juga mewakili Kalporesta Solo, 

 Kombes Pol Asjima’in. 

 (18) Penjual Soto warga Klodran, Colomadu, Karanganyar, Sriyanti, 43, 

 dihakimi massa seusai mencuri uang dan perhiasan milik Sriyati, 48, 

 warga Gorongan RT 002/RW 003, Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, 

 Kamis (27/9). 

 (19) Warga merasa teperdaya oleh keseharian Medi yang selalu bertutur 

 sapa jika bertemu dengan siapa saja, hubungan Medis dengan warga pun 

 terjalin baik. 
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 (20) Seorang perempuan ditemukan sudah tak bernyawa di apartemen 

 Kalibata City Tower Borneo lantai 16 CG, Pancoran, Jakarta Selatan, 

 Sabtu (22/9). 

   2. Makna dan Tujuan Eufemisme 

 Penggunaan gaya bahasa eufemisme dalam media massa cetak 

menyebabkan perubahan makna. Penggunaan eufemisme dalam berita hukum dan 

kriminalitas belum tentu bertujuan baik karena bisa saja gaya bahasa eufemisme 

dijadikan alat untuk menutupi atau menyamarkan realitas yang sebenarnya demi 

kepentingan pribadi dan golongan. Hasil penelitian ini memaparkan makna dan 

fungsi eufemisme sebagai berikut. 

 (1) Novi diduga terganggu kejiwaannya karena saat kecelakaan itu ia 

 mengemudikan mobil hanya mengenakan BH dan CD (Celana Dalam) 

 saja. 

 Kata terganggu kejiwaannya pada kalimat di atas merupakan wujud 

penggunaan gaya bahasa eufemisme yang bermakna mengalami gangguan atau 

kekacauan pada pikiran dan mental. Kata tersebut lebih halus penggunaanya jika 

dibandingkan dengan kata stres. Kata stres dirasakan kurang sopan dalam 

penggunaannya. Penggunaan kata terganggu kejiwaannya pada kalimat di atas 

bertujuan untuk memperhalus ucapan agar tidak menyinggung atau menyakiti hati 

orang yang bersangkutan. 

 (2) Polisi memastikan Sudirman, pembawa senjata rakitan saat salat Idul 

 Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengalami gangguan psikologis. 

 Kata gangguan psikologis pada kalimat di atas merupakan wujud 

penggunaan gaya bahasa eufemisme yang bermakna mengalami gangguan atau 

kekacauan pada jiwa dan pikiran. Kata tersebut lebih halus penggunaanya jika 

dibandingkan dengan kata stres. Kata stres dirasakan kurang sopan dalam 

penggunaannya. Penggunaan kata gangguan psikologis  pada kalimat di atas 

bertujuan untuk memperhalus ucapan agar tidak menyinggung atau menyakiti hati 

orang yang bersangkutan. 

 (3) Prastowo diduga mengalami tekanan jiwa saat membacok kakaknya 

 dengan menggunakan parang. 
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 Kata tekanan jiwa pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan 

gaya bahasa eufemisme yang bermakna mengalami gangguan atau kekacauan 

pada jiwa dan pikiran. Kata tersebut lebih halus penggunaanya jika dibandingkan 

dengan kata stres. Kata stres dirasakan kurang sopan dalam penggunaannya. 

Penggunaan kata tekanan jiwa pada kalimat di atas bertujuan untuk memperhalus 

ucapan agar tidak menyinggung atau menyakiti hati orang yang bersangkutan. 

 (4) Kapolsek Tegalrejo, AKP Sukarto, mengatakan untuk memastikan 

 gangguan jiwa yang diidap pelaku, polisi membawanya ke RSJ Prof dr 

 Soerojo. “Dugaan sementara, pelaku mengalami gangguan jiwa dan 

 sudah beberapa kali dirawat di RSJ,” katanya. 

 Kata gangguan jiwa pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan 

gaya bahasa eufemisme yang bermakna mengalami gangguan atau kekacauan 

pada jiwa dan pikiran. Kata tersebut lebih halus penggunaannya jika dibandingkan 

dengan kata stres. Kata stres dirasakan kurang sopan dalam penggunaannya. 

Penggunaan kata gangguan jiwa pada kalimat di atas bertujuan untuk 

memperhalus ucapan agar tidak menyinggung atau menyakiti hati orang yang 

bersangkutan. 

 (5) Dua petugas satuan pengamanan (satpam) pabrik Rokok Kerbau, Joko 

 Santoso, 39 dan Gatot Irianto, 53, terancam dibui lantaran diketahui 

 berjudi capjiki. 

 Kata dibui pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan gaya bahasa 

eufemisme yang bermakna masuk penjara. Kata dibui, lebih sopan 

penggunaannya dibanding dengan kata dipenjara. Penggunaan kata dibui 

bertujuan untuk meghindari kesan menakutkan atau menyeramkan bagi para 

pembaca. 

 (6) Seorang guru privat Matematika, Teguh Bratanto, 56, warga Kratonan 

 RT 008/RW 001, Serengan , Solo, Senin (29/10), terpaksa masuk bui. Dia 

 bersama tiga rekannya ditangkap petugas saat berjudi kiu-kiu di 

 Priyobadan, Sriwedari, Laaweyan, Rabu (24/10) dini hari. 

 Kata masuk bui pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan gaya 

bahasa eufemisme yang bermakna masuk penjara. Kata masuk bui lebih sopan 
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penggunaannya dibanding dengan kata dipenjara. Penggunaan kata masuk bui 

bertujuan untuk meghindari kesan menakutkan atau menyeramkan bagi para 

pembaca. 

 (7) Warga Joyotakan, Serengan, Solo, Suwanto alias Penyol, 31, harus 

 dikurung di jeruji besi Polsek Serengan setelah kedapatan mencuri lima 

 ekor burung parkit milik Tri Pardi, 52, tetangganya sendiri, Jumat (31/8). 

 Kata dikurung dan jeruji besi pada kalimat di atas merupakan wujud 

penggunaan gaya bahasa eufemisme yang bermakna masuk penjara. Kata 

dikurung lebih sopan penggunaannya dibanding dengan kata dipenjara, 

sedangkan kata jeruji besi lebih halus penggunaannya dibanding dengan kata 

penjara. Penggunaan kata dibui dan jeruji besi bertujuan untuk meghindari kesan 

menakutkan atau menyeramkan bagi para pembaca. 

(8) Nasib Serda Dwi Widiarto, anggota TNI AL yang berdinas di Komando 

Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) berakhir tragis, ia meregang 

nyawa akibat tertembus peluru dari pistol yang dibawanya sendiri. 

 Kata meregang nyawa pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan 

gaya bahasa eufemisme yang bermakna meninggal dunia. Kata  meregang nyawa 

lebih halus dibanding dengan kata tewas. Penggunaan kata meregang nyawa pada 

kalimat di atas bertujuan untuk menghindari kata yang dapat menimbulkan 

perasaan kurang mengenakkan atau menyedihkan. 

 (9) Tak ada kalimat yang mampu membahasakan kengerian peristiwa yang 

 merenggut nyawa 202 orang dari 20 negara itu. Air mata mereka 

 bercucuran menangisi orang yang telah mendahului pergi untuk 

 selamanya.  

 Kata merenggut nyawa dan mendahului pergi untuk selamanya pada 

kalimat di atas merupakan wujud penggunaan gaya bahasa eufemisme yang 

bermakna meninggal dunia. Kata  merenggut nyawa dan mendahului pergi untuk 

selamanya lebih halus dibanding dengan kata mati atau meninggal. Penggunaan 

kata merenggut nyawa dan mendahului pergi untuk selamanya pada kalimat di 

atas bertujuan untuk menghindari kata yang dapat menimbulkan perasaan kurang 

mengenakkan atau menyedihkan. 
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 (10) Adalah Mardhani Omega, 20, orang yang menjadi sumber kedukaan 

 mereka, perempuan itu ditemukan tak bernyawa lagi di lantai IV Kafe 

 D’uno dalam kondisi polos, Selasa (2/10) pukul 21.00 WIB. Pihak 

 keluarga mengaku telah ikhlas atas kepergian anak kelima dari enam 

 anaknya itu. 

 Kata tak bernyawa dan kepergian pada kalimat di atas merupakan wujud 

penggunaan gaya bahasa eufemisme yang bermakna meninggal dunia. Kata tak 

bernyawa dan kepergian lebih halus dibanding dengan kata tewas dan meninggal. 

Penggunaan kata tak bernyawa dan kepergian pada kalimat di atas bertujuan 

untuk menghindari kata yang dapat menimbulkan perasaan kurang mengenakkan 

atau menyedihkan. 

 (11) Seorang perempuan ditemukan sudah tak bernyawa di apartemen 

 Kalibata City Tower Borneo lantai 16 CG, Pancoran, Jakarta Selatan, 

 Sabtu (22/9). 

 (12) Beberapa saat kemudian, mereka kaget setelah mengetahui sosok 

 bertelanjang dada tersebut sudah tak bernyawa. 

 (13) Seorang sinden asal Kalibanger, Gemawang, Temanggung, Juminah, 

 41, Rabu (5/9) ditemukan sudah tak bernyawa lagi di ranjang kamar 

 tidurnya. 

 Kata tak bernyawa pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan 

gaya bahasa eufemisme yang bermakna meninggal dunia. Kata  tak bernyawa 

lebih halus dibanding dengan kata tewas. Penggunaan kata tak bernyawa pada 

kalimat di atas bertujuan untuk menghindari kata yang dapat menimbulkan 

perasaan kurang mengenakkan atau menyedihkan. 

 (14) Informasi yang dihimpun Espos di lokasi kejadian menyebutkan 

 korban kali pertama diketahui dijemput ajal oleh dua orang anggota 

 Satuan Pengamanan (Satpam) Stasiun Jebres. 

 Kata dijemput ajal pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan 

gaya bahasa eufemisme yang bermakna meninggal dunia. Kata  dijemput ajal 

lebih halus dibanding dengan kata meninggal. Penggunaan kata dijemput ajal 
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pada kalimat di atas bertujuan untuk menghindari kata yang dapat menimbulkan 

perasaan kurang mengenakkan atau menyedihkan. 

 (15) Ibunda Sudirman, Taryunah, 65, mengatakan anaknya mengalami 

 depresi sejak kehilangan pekerjaannya di sebuah bank di Tegal, Jawa 

 Tengah, empat tahun silam. 

 Kata kehilangan pekerjaan pada kalimat di atas merupakan wujud 

penggunaan gaya bahasa eufemisme yang bermakna berhenti bekerja karena 

perintah dari atasan. Kata kehilangan pekerjaan lebih halus dan sopan dibanding 

dengan kata dipecat. Kata kehilangan pekerjaan pada kalimat di atas bertujuan 

untuk menghindari kata yang menyinggung perasaan orang yang bersangkutan. 

 (16) Saat itu korban turun dari bus dan hendak buang air kecil di SPBU 

 Teras, Boyolali, Jawa Tengah. 

 Kata buang air kecil pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan 

gaya bahasa eufemisme yang berarti kencing. Kata buang air kecil lebih sopan 

dibanding dengan kata kencing. Penggunaan kata buang air kecil pada kalimat di 

atas bertujuan untuk menghindari kata yang bersifat vulgar. 

 (17) “Ustadz Abu kan sudah sepuh, lagipula saat ini beliau sedang sakit. 

 Tapi polisi tetap memindahkannya. Jelas hal itu tak sesuai prosedur,” kata 

 Sonhadi. Baasyir akan ditempatkan di dalam kamar khusus yang dihuni 

 tiga narapidana yang sudah berusia lanjut. Pengajuan itu didasari atas 

 pertimbangan kondisi kesehatan ABB, jika berada di LP yang bisa diakses 

 keluarga, di Solo atau Semarang, keluarga bisa mengawasi dan 

 mengontrol kesehatan ABB, mengingat beliau sudah renta. 

 Kata sepuh, berusia lanjut, dan renta pada kalimat di atas merupakan 

wujud penggunaan gaya bahasa eufemisme yang berarti tua. Kata sepuh, renta, 

dan berusia lanjut  lebih sopan dibanding dengan menggunakan kata tua. 

Penggunaan kata sepuh, berusia lanjut, dan renta pada kalimat di atas bertujuan 

untuk menghormati atau menghargai seseorang yang lebih tua. 

 (18) Menurut majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Solo yang 

 menyidangkan kasus itu, terdakwa secara sah dan menyakinkan telah 

 melakukan tindak pidana seperti seperti dalam dakwaan Pasal 266 KUHP 
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 alternatif pertama, yakni memberikan keterangan palsu ke dalam akta 

 autentik. Kepada wartawan,  Heru menyampaikan bahwa persidangan itu 

 penuh rekayasa dan konspirasi. 

 Kata memberikan keterangan palsu dan rekayasa pada kalimat di atas 

merupakan wujud penggunaan gaya bahasa eufemisme yang bermakna tidak 

sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Kata memberikan keterangan 

palsu dan rekayasa lebih halus dibandingkan dengan kata berbohong. Kata 

konspirasi pada kalimat di atas bermakna berkumpul untuk berbuat kecurangan. 

Kata konspirasi lebih halus dibanding menggunakan kata bersekongkol. Kata 

memberikan keterangan palsu, rekayasa, dan konspirasi pada kalimat di atas 

bertujuan untuk menggantikan kata-kata yang bersifat negatif 

 (19) Adalah Mardhani Omega, 20, orang yang menjadi sumber kedukaan 

 mereka, perempuan itu ditemukan tak bernyawa lagi di lantai IV Kafe 

 D’uno dalam kondisi polos, Selasa (2/10) pukul 21.00 WIB.  Saat 

 ditemukan, jasadnya ditutupi seng. 

 (20) Syafaan berhasil menemukan Prastowo di depan Rumah Sakit 

 Tentara (RST) dr Soedjono Magelang, ketika itu Prastowo dalam keadaan 

 polos. 

 Kata jasadnya pada kalimat di atas merupakan wujud penggunaan gaya 

bahasa eufemisme yang bermakna sesuatu yang berwujud. Kata jasadnya lebih 

sopan dibanding dengan kata tubuh atau badan. Kata kondisi polos dan keadaan 

polos dalam kalimat di atas bermakna tanpa mengenakan sehelai pakaianpun. 

Kata kondisi polos dan keadaan polos lebih sopan dibandingkan dengan kata 

bugil. Kata kondisi/keadaan polos dan jasad pada kalimat di atas bertujuan untuk 

menghindari kata-kata yang vulgar atau tidak senonoh.   

D. Simpulan 

 Secara etimologi, eufemisme berasal dari bahasa Yunani eu yang berarti 

bagus dan phemeoo yang berarti berbicara. Chaer (1994:144) mengatakan bahwa 

eufemisme adalah gejala ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang 

dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang akan 

digantikan.  
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 Eufemisme ini termasuk ke dalam perubahan makna. Menurut Chaer peru-

bahan makna dapat disebabkan oleh faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, perkembangan sosial budaya, perbedaan bidang pemakaian, pertukaran 

tanggapan indera, perbedaan tanggapan, adanya proses gramatikal, dan adanya 

pengembangan istilah. Dapat disimpulkan bahwa eufemisme adalah bentuk 

alternatif (pilihan) terhadap ungkapan yang tidak berkenan, dan digunakan untuk 

menghindari kehilangan muka (rasa malu). Bentuk ungkapan  yang tidak 

berkenan tersebut adalah tabu, ketakutan, dan tidak disenangi atau alasan-alasan 

yang lain yang memiliki arti negatif untuk dipilih/dipakai dalam tujuan 

komunikasi penutur pada situasi tertentu. 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang berjudul “Gaya 

Bahasa Eufemisme pada Rubrik Hukum dan Kriminalitas Harian Solopos edisi 

September – Oktober 2012” diperoleh sebagai berikut. Penelitian ini memaparkan 

bentuk eufemisme, makna eufemisme, dan tujuan eufemisme. Bentuk eufemisme 

dalam penelitian ini terdiri dari 49 kosakata, diantaranya adalah terganggu 

kejiwaannya, gangguan psikologis, kehilangan pekerjaan, dibui/masuk bui, 

meregang nyawa, buang air kecil, merenggut nyawa, mendahului pergi untuk 

selamanya, sepuh, berusia lanjut, renta, memberikan keterangan palsu, rekayasa, 

konspirasi, kondisi polos, tak bernyawa, jasad, kepergian, lady escort, terjaring, 

budak minuman haram, dikerjai, digilir, terpengaruh minuman keras, naik pitam, 

kegiatan melanggar hukum, barang haram, dihakimi massa, teperdaya, 

penyalahgunaan, fiktif, tekanan jiwa, dikurung, jeruji besi, kompensasi materi, 

buang air kecil, penghuni rumah tahanan, raib, tak berada, obat terlarang, 

mengamankan, menggelapkan, mengelabui, dijemput ajal, 

menyelengkan/penyelewengan, pelaku kriminalitas, markup, mantan, rapor 

merah. Penggunaan eufemisme pada rubrik hukum dan kriminalitas harian 

Solopos dalam penelitian ini bertujuan untuk memperhalus ucapan, menghindari 

kesan menyeramkan, menghindari kata yang menimbulkan kesedihan, 

menghormati orang yang lebih tua/atasan, dan menghindari kata yang bercitra 

negatif/vulgar. 
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