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ABSTRACT 

This research regarding the value dysphemism sense, the cause of lack of 

compensation for language and context. This study aimed to describe the value of a 

sense dysphemism, causes lack of compensation for language and context of the 

dialog class IX students in learning in SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. This study 

used a qualitative descriptive approach. The subjects were students of class IX SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. Research data or snippets of speech corpus containing 

dysphemism spoken students. Data extracted from the primary data source. This 

research data collection techniques is the technique of recording/record, 

observation/observation, and interviews. Data analysis technique used in the study is 

equivalent pragmatic method. The results showed that: (1) the value dysphemism 

sense that arise include the value of a sense of creepy, horrific, frightening, 

disgusting, and bracing; (2) the cause of lack of benefit found among other critics 

speaking directly with harsh words, emotional or speakers, protective of opinions, 

deliberately accuse and discredit opponents said; and (3) the context of the 

emergence of dysphemism include physical and social context. 

Keywords: causes, context, dialog students, dysphemism, and value sense. 

  

ABSTRAK 

Penelitian ini berkenaan dengan nilai rasa disfemisme, penyebab ketidaksantunan 

berbahasa, dan konteks. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai rasa 

disfemisme, penyebab ketidaksantunan berbahasa, dan konteks yang pada dialog 

siswa kelas IX dalam pembelajaran di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas IX SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Data penelitian berupa korpus atau 

cuplikan tuturan yang mengandung disfemisme yang dituturkan para siswa. Data 

digali dari sumber data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik 

rekam/catat, observasi/pengamatan, dan wawancara. Adapun teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian adalah metode padan pragmatis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) nilai rasa disfemisme yang muncul antara lain nilai rasa 

menyeramkan, mengerikan, menakutkan, menjijikkan, dan menguatkan; (2) 

penyebab ketidaksantunan berbahasa ditemukan antara lain kritik secara langsung 

dengan kata-kata kasar, dorongan emosi penutur, protektif terhadap pendapat, 
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sengaja menuduh dan memojokkan lawan tutur.; dan (3) konteks munculnya 

disfemisme antara lain konteks fisik dan sosial.  

Kata Kunci: dialog siswa, disfemisme, konteks, nilai rasa, dan penyebab. 

 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini perkembangan bahasa semakin meluas dan beragam.Penutur 

sebagai masyarakat pengguna memilih dan memilah bahasa dalam kehidupan 

khususnya bagi siswa SMP. Suhardi (2013:24) menyatakan bahwa bahasa dan 

manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkembang 

secara bersama-sama. Pada era sekarang, ditemukan tuturan siswa yang 

menyimpang. Siswa menggunakan bahasa kasar dibanding dengan bahasa halus. 

Penyebab utamanya pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Apabila 

hal tersebut dibiarkan, maka menjadi kebiasaan buruk.  

Penelitian ini menekankan pada pengasaran (disfemisme). Bahasa kasar adalah 

kebalikan dari eufemisme. Chaer (2007:154) menyatakan bahwa eufemisme 

merupakan upaya untuk menghindarkan ketidaksopanan atau kekasaran dengan 

menggunakan kata-kata atau ungkapan yang halus, sedangkan disfemisme adalah 

upaya untuk menggantikan kata-kata dan ungkapan yang terasa halus. Disfemisme 

juga bersifat negatif karena pemakaian disfemisme mengarah pada makna kasar dan 

bertujuan menghujat yang mengakibatkan pihak pendengar maupun pembaca merasa 

tidak nyaman maupun tersinggung atau sakit hati.  

Pemakaian disfemisme cenderung bersifat negatif. Tuturan dari penutur dan 

lawan tutur menunjukkan kekesalan, kejengkelan, kekecewaan, dan kemarahan. 

Tuturan tersebut akan menunjukkan nilai rasa yang ditimbulkan dari pemakaian 

bahasa. Nilai rasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) bisa berkaitan 

dengan istilah konotasi. Berkaitan dengan nilai rasa, Levinso (1989) menyatakan 

bahwa ketika berkomunikasi tidak cukup memperhatikan “apa” yang dikatakan, 

tetapi juga harus memperhatikan “bagaimana cara” mengungkapkannya.   

Salah satu keterampilan berbahasa yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan paling sering digunakan adalah keterampilan berbicara. 

Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan dalam menyampaikan segala 
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ide atau buah pikiran serta perasaan. Dalam keterampilan beribacara perlu 

memperhatikan beberapa aspek dalam memproduksi sebuah tuturan. Keruntutan 

tuturan, pemilihan kata, kesepahaman dengan lawan tutur serta kesantunan berbahasa 

adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tuturan. Brown dan Levinson 

(dalam Murni, 2009) membuat kriteria kesantunan berdasarkan wajah positif dan 

wajah negatif para peserta pertuturan. Wajah positif adalah keinginan seseorang yang 

ingin segala atribut-atribut sosial yang melekat dalam dirinya, sedangkan wajah 

negatif adalah keinginan seseorang untuk tidak diganggu karena setiap individu 

memiliki kebebasan untuk bergerak, berbicara, dan akan senantiasa berupaya 

melindungi kebebasan dan hak-haknya.  

Ketidaksantunan berbahasa diartikan sebagai perilaku yang tidak memanfaatkan 

strategi kesantunan seperti yang diharapkan sehingga ujaran yang dihasilkan dapat 

diinterpretasikan bersifat konfrontasional secara sengaja atau secara negatif (Lakoff 

dalam Eelen, 2001:109). Ketidaksantunan juga diartikan sebagai perilaku dalam 

komunikasi yang menyebabkan petutur kehilangan muka atau petutur merasa 

kehilangan muka (Pramujiono, 2012). Ketidaksantunan yang menyebabkan 

kehilangan muka tersebut dapat terjadi karena adanya pertentangan dan konflik 

kepentingan.  

Keterampilan berbicara dapat ditunjukkan dalam proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila siswa mampu menunjukkan sikap 

dan tuturan yang baik. Kesantunan berbahasa lebih berkenaan dengan substansi 

bahasanya, maka etika berbahasa lebih berkenaan dengan perilaku atau tingkah laku 

di dalam bertutur. Dalam hal ini Masinambow (dalam Chaer, 2010:6-7) mengatakan 

bahwa sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya suatu 

interaksi manusia di dalam masyarakat. Ini berarti di dalam tindak laku berbahasa 

haruslah disertai norma-norma yang berlaku di dalam budaya itu. Rubin dan Stren 

(dalam Azies dan Alwasilah, 2000:40-41) mengemukakan ciri-ciri pembelajaran 

yang baik, antara lain; menjadi penebak yang akurat dan berkemauan, memiliki 

dorongan yang kuat untuk berkomunikasi, tidak pernah canggung, dan mau 

menggunakan bahasa dalam komunikasi nyata.  
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  Berbicara tidak selamanya berkaitan dengan masalah yang bersifat tekstual, 

tetapi sering pula berhubungan dengan persoalan yang bersifat interpersonal. Oleh 

karena itu, dalam berbicara dibutuhkan prinsip kesopanan (Wijana, 1996: 55). 

Prinsip kesopanan memiliki sejumlah maksim yaitu maksim kebijaksanaan, 

kemurahan, penerimaan, kerendah hatian, kecocokan, dan kesimpatian. 

Sebuah tuturan dianggap tidak santun karena melanggar prinsip kesantunan 

berbahasa. Penyebab ketidaksantunan sebuah tuturan menurut Pranowo (dalam 

Chaer, 2010: 70) antara lain; kritik secara langsung dengan kata-kata kasar, dorongan 

emosi penutur, protektif terhadap pendapat, sengaja menuduh dan memojokkan 

lawan tutur.  

Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan 

atau dialog. Konteks yang melatarbelakangi peristiwa tuturan mempengaruhi arti, 

maksud, dan informasi dari tuturan tersebut. Konteks situasi tutur menurut Wijana 

(1996:10-11) mencakup aspek-aspek (1) penutur dan lawan tutur, (2) konteks 

tuturan, (3) tujuan tuturan, (4) tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, dan (5) 

tuturan sebagai produk tidak verbal. Rohmadi (2010:54) mengatakan bahwa konteks 

diartikan sebagai aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah 

tuturan. 

Randall (1985) melakukan penelitian berjudul “Humor in all Seriousness: 

Techniques and Effects of Humor in Six Canadian Novels”. Randall menyatakan 

bahwa pada enam novel Kanada baru-baru ini memberikan suguhan berupa humor 

yang ditujukan kepada korban gangguan jiwa. Akan tetapi, humor dalam novel 

tersebut memunculkan dampak disfemisme khususnya dalam penggunaan kata-

katanya. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai 

penggunaan disfemisme. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Subjek 

penelitian ini adalah dialog siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, 

sedangkan penelitian Randall (1985) adalah Novel Kanada. 

Utami, dkk. (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Konteks, Acuan, dan 

Partisipan Disfemisme pada Ujaran Siswa SMP 3 Ungaran”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pertama, konteks munculnya disfemisme antara lain karena 

marah, mengejek, meminta, berkomentar dan menggerutu, membalas, bercanda, 
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bertanya, kebiasaan, terkejut, geli, menggoda, mengingatkan, menjawab panggilan, 

merespon pertanyaan, tidak percaya, iseng, kesakitan, melihat orang lain cemberut, 

memberi, menanggapi kritikan, mengulangi permintaan, menuduh, menyalahkan, 

menyatakan kekecewaan, terpojok, tersinggung, tidak mau menerima peringatan, dan 

tidak sependapat. Kedua, disfemisme yang digunakan mengacu pada binatang, 

profesi, sifat, anggota tubuh, sapaan, bau, dan rasa. Ketiga, partisipan disfemisme 

dari dua macam yaitu partisipan akrab positif dan partisipan akrab negatif. 

Persamaan kedua penelitan ini yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai 

penggunaan disfemisme. Perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitiannya, 

subjek penelitian ini adalah dialog siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta, sedangkan penelitian Utami, dkk. (2010) adalah Ujaran Siswa SMP 3 

Ungaran. 

Febrianjaya, dkk.(2013) melakukan penelitian yang berjudul “Penggunaan 

Eufemisme dan Disfemisme pada Tajuk Rencana serta Implikasinya terhadap 

Pembelajaran”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tajuk rencana Radar 

Lampung dan Lampung Post disfemisme lebih produktif dibandingkan eufemisme. 

Eufemisme dan disfemisme pada tajuk rencana Radar Lampung dan Lampung Post 

berimplikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA mengenai kemampuan 

berkomunikasi. Persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti 

mengenai penggunaan disfemisme. Perbedaannya yaitu terletak pada subjek 

penelitiannya, subjek penelitian ini adalah dialog siswa kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta, sedangkan penelitian Febrianjaya, dkk. (2013) adalah 

tajuk rencana dalam pembelajaran. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini temasuk jenis penelitian kualitatif. Adapun bentuk penelitian ini 

adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan data tentang disfemisme dialog siswa kelas 

IX dalam pembelajaran dari sisi nilai rasa, dampak disfemisme terhadap 

ketidaksantunan berbahasa, dan konteks. Data penelitian berupa korpus atau cuplikan 

dari ujaran yang direkam (Martinet dalam Utami, dkk., 2010) yang mengandung 

disfemisme yang diujarkan siswa SMP kelas IX tahun pelajaran 2015/2016. Data 

atau korpus yang berisi ujaran disfemisme digali dari sumber data primer. Sumber 
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data primer adalah tempat/peristiwa/aktivitas dan informan/narasumber. Narasumber 

penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Penelitian 

dilakukan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta beralamatkan Jln. Pangeran Wijil I/II, 

Tipes. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

rekam/catat, observasi/pengamatan, dan wawancara. Analisis data merupakan proses 

mencari dan mengatur secara sistematis data yang telah dihimpun. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode padan 

pragmatis.Metode padan pragmatis merupakan metode yang menunjukkan apabila 

kalimat yang diucapkan menimbulkan reaksi tindakan tertentu dari mitra wicaranya 

dan kata afektif ialah kata yang apabila diucapkan menimbulkan akibat emosional 

tertentu pada mitra tuturnya (Sudaryanto, 1993:14-15). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data disfemisme yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 20.Dari data 

tersebut ditemukan nilai rasa disfemisme, dampak disfemisme terhadap 

ketidaksantunan berbahasa, dan konteks. Data yang diperoleh berupa dialog siswa 

kelas IX di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta.  

1. Nilai Rasa 

a. Menyeramkan  

A:  “Aku meh dhukunke sing jenenge Pramud!” 

B:  “Memang ada masalah apa kamu sama dia?” 

A: “Aku sebel bu sama Pramud. Dia itu sering marah-marahin orang 

trus sering nyalahin aku padahal aku juga gak salah.” 

Kata dhukunke berarti orang yang memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna, 

dll.) yang dianggap menyeramkan karena berhubungan dengan hal gaib.Dalam 

tuturan di atas, penuturnya adalah peserta didik dan lawan tuturnya adalah guru. 

b. Mengerikan 

Ketika siswa di kelas meributkan kelompok yang akan 

mempresentasikan hasil diskusi di depan siswa yang lain, salah satu 

siswa pun mengatakan “Gen modar! (biar mati!)” 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mengerikan berarti 

menimbullkan rasa ngeri (karena melihat sesuatu yang menakutkan atau mengalami 

keadaan yang membahayakan). Kata modar memiliki nila rasa yang mengerikan 

karena tidak lazim digunakan untuk manusia, melainkan binatang. Kata modar juga 

diidentikkan dengan binatang yang mati. Dalam  Kamus Basa Jawa (2001), kata 

modar setara dengan kata bongko atau matek.Penutur dalam tuturan di atas adalah 

salah satu peserta didik kelas IX. 

c. Menakutkan 

Ketika guru menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia ada dua 

peserta didik yang beradu mulut di dalam kelas. Guru pun menasihati 

berulang kali, tetapi keduanya mengabaikan perintahnya untuk diam. 

Seketika itu guru berkata, “Wes nek cah loro kui gak iso meneng, 

geluto kono ning jobo!”  

Kata menakutkan dalam KBBI (2008) berarti menjadikan takut akan; 

membangkitkan perasaan takut; dan merasa khawatir akan. Dalam Kamus Basa Jawa 

(2001) gelut berarti berkelahi. Kata gelut tidak lazim digunakan untuk manusia, 

melainkan binatang karena bermakna sesuatu yang diadu. 

d. Menjijikkan 

A: “Peb, ojo madep rene nggilani borokmu!” 

B: “Asem lambemu!”  

Kata menjijikan dalam KBBI (2008) berarti merasa jijik akan; sangat tidak 

suka akan; menimbulkan rasa jijik; dan menyebabkan jijik akan. Kata borok dalam 

Kamus Basa Jawa (2001) berarti luka lama. Penyakit borok selain mengacu pada 

kata yang kasar juga bernilai rasa yang mengacu pada sesuatu yang menjijikkan. 

Kata borok bermakna luka bernanah dan busuk (karena infeksi).  

e. Menguatkan 

Ketika salah satu kelompok maju untuk menempelkan hasil diskusinya, 

ada satu kertas tempelan dari jawaban kurang.  

  A: “Pekok…ngeneki pekok.” 

B: “Masih kurang satu ini. Sapa sing ndelekne?” 

Kata menguatkan dalam KBBI (2008) berarti mengukuhkan; meneguhkan 

(dugaan, pendapat, keputusan, dsb); mengeraskan (suara, tekanan). Kata pekok 
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bermakna bodoh. Kata tersebut terkesan berlebihan ketika bertutur karena kata bodoh 

merupakan kata yang sudah menunjukkan bahwa seseorang itu tidak pandai. Akan 

tetapi, pada tuturan tersebut menguatkan bahwa penutur menganggap lawan tutur 

bodoh karena ada salah satu jawaban yang belum tertempel di papan tulis. 

2. Penyebab Ketidaksantunan Berbahasa 

Kesantunan berbahasa lebih berkenaan dengan substansi bahasanya, maka 

etika berbahasa lebih berkenaan dengan perilaku atau tingkah laku di dalam bertutur. 

Dalam bertutur, sebagian orang tidak memerhatikan dengan siapa ia bertutur dan 

tidak memperdulikan dengan bahasa yang digunakan.  Penyebab ketidaksantunan 

berbahasa berkenaan dengan citra diri seseorang. Adapun penyebab ketidaksantunan 

berbasaha sebagai berikut. 

a.  Kritik Secara Langsung dengan Kata-kata Kasar  

Ketika meributkan kelompok, ada salah satu peserta didik berkata, 

A: “Kelompok loro.Kelompokmu sopo? Bongko meneng wae!” 

B: “Yowes kowe cobo! Kowe kelompokmu sopo?” 

Kemudian guru berkata, “Lingguh…lingguh!”  

Tuturan di atas merupakan tuturan yang tidak santun karena bersifat tuturan 

langsung. Tuturan langsung menjadi tidak santun apabila menggunakan kata-kata 

kasar. Kata-kata yang menunjukkan kata kasar kasar pada tuturan di atas, yaitu 

bongko. Kata bongko jelas menyinggung perasaan lawan tutur dan seharusnya dijaga 

dengan tidak mengungkapkan kata-kata kasar kepada lawan tutur. Kata bongko akan 

lebih santun apabila diganti dengan kata ‘kasihan’ atau ‘tidak usah banyak bicara’. 

b. Dorongan Emosi Penutur 

A: “Emil, guntingnya disimpan dulu daripada saya ambil atau pilih          

saya bilang sama Bu Retno?” 

B: “Apa to bu. Menengo wae!” 

Tuturan tersebut terkesan bahwa bagi penutur kata menengo wae adalah 

menyuruh seseorang untuk diam dan tidak banyak bicara karena penutur merasa 

tidak nyaman dan marah kepada mitra tuturnya.  

c. Protektif Terhadap Pendapat 

A:  “Opo kowe kuwi goblok!” 

B:  “Yo kowe kuwi sing goblok!” 
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Kedua tuturan tersebut tidak santun karena penutur menyatakan dialah yang 

benar, dia memproteksi kebenaran tuturannya. Kemudian, menyatakan pendapat 

yang dilakukan mitra tuturnya salah. Hal tersebut dilakukan agar tuturan mitra tutur 

tidak dipercaya oleh pihak lain. Tuturan di atas terkesan bahwa penutur merasa 

dialah yang benar dengan mengatakan bahwa lawan tuturnya tidak sepandai dengan 

dia.  

d. Sengaja Menuduh Lawan Tutur 

A1: “Sopo jare sing arep dhukunke aku? Sapa ndang omongo! Jare 

kowe sing arep dhukunke aku Yan. Iyo to?” 

A2: “Lho bu mesti ngono kui nyalah-nyalahne aku terus. Padahal 

sebenere salah paham yo. Aku niate cuma guyon tapi wonge 

nganggep tenanan. 

B  : “Yowes diumbar wae gak usah digatekno!” 

Tuturan tersebut dianggap tidak santun karena penutur menuduh mitra tutur 

atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur yang belum tentu kebenarannya. Tuduhan 

tersebut terlihat dari cara penutur mengungkapkan tuturannya kepada lawan tutur 

berupa sindiran dengan kata-kata kasar.  

e. Sengaja Memojokkan Lawan Tutur 

A: “Sing banter ngapa Ri!” 

B: “Ngapa? Sing banter sing banter!” 

A: “Maca apa ndoweh? Maca apa batin? 

Tuturan di atas terkesan keras karena adanya keinginan untuk memojokkan 

lawan tutur. Tuturan tersebut menjadi tidak santun dengan adanya tuturan “maca apa 

ndoweh?”. Penutur dengan sengaja memojokkan lawan tuturnya ketika hendak 

melakukan sesuatu. Hal tersebut dilakukan penutur karena kebiasaan yang suka 

berbicara keras dan tidak santun terhadap lawan tutur.  

3. Konteks 

Konteks merupakan alat yang melatarbelakangi suatu keadaan atau situasi 

untuk memahami makna ujaran atau tuturan.Konteks dapat dipengaruhi oleh 

perasaan tidak suka maupun sesuatu yang dianggap tidak santun dan tidak pantas 

dilakukan oleh seseorang. 
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a. Konteks Fisik 

B: “Jadi, yang gak masuk Dic Bay sama?” 

A: “Blacky.. Blacky.. Blacky…(seperti anjing)” 

Kata blacky dalam konteks ini berarti seekor anjing berwarna hitam. Konteks 

fisik yang terjadi yaitu ketika nama balcky (yang biasanya digunakan untuk nama 

atau sebutan hewan) kemudian digunakan untuk menyebutkan nama orang. Kata 

blacky sudah menyangkut fisik seseorang karena kedudukannya disamakan dengan 

hewan, yaitu seekor anjing. 

b. Konteks Sosial 

B  : “Ran Setya (Guru mengecek daftar hadir siswa)?” 

A1: “Ra mlebu.. ra mlebu!” 

A2: “ Bibit.. Bibit.. haha” 

Kata Bibit dalam konteks ini berarti nama seseorang (nama orang tua salah satu 

siswa). Pada konteks ini terjadi perubahan sosial atau status seseorang ketika nama 

salah satu siswa diganti dengan nama orang tuanya.  

Peneliti menemukan lima nilai rasa disfemisme antara lain nilai rasa 

menyeramkan (seram), mengerikan, menakutkan, menjijikan, dan menguatkan. Nilai 

rasa yang paling dominan adalah nilai rasa menguatkan. Nilai rasa menguatan 

merupakan nilai rasa yang memberikan tekanan pada hal tertentu dan menunjukkan 

beberapa indikator, seperti benci terhadap sesuatu hal, menyakiti hati atau 

menyinggung perasaan, marah, kecewa karena diperlakukan kasar dan tidak sopan 

baik dari penutur maupun lawan tutur. 

Penggunaan disfemisme disebabkan oleh ketidaksantunan berbahasa. Peneliti 

menemukan beberapa penyebab ketidaksantunan berbahasa, seperti mengeritik 

secara langsung menggunakan kata-kata kasar, dorongan emosi, protektif terhadap 

pendapat, sengaja menuduh dan memojokkan lawan tutur. Kebiasaan menggunakan 

kata kasar akan mengakibatkan pola berbahasa menjadi berubah dan menimbulkan 

tekanan batin.  

Penggunaan disfemisme dilatarbelakangi oleh suatu keadaan atau situasi 

tuturan. Peneliti menemukan beberapa konteks antara lain konteks fisik dan sosial. 

Penyebab konteks tersebut adalah perasaan tidak suka atau jengkel, kecewa, tidak 
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terima atas tuturan maupun tindakan yang bertujuan merendahkan lawan tutur 

maupun penutur atau sekadar iseng. Berikut merupakan penjelasan persamaan dan 

perbedaan penelitan ini dengan penelitian terdahulu yang relevan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Randall (1985), yaitu keduanya 

sama-sama meneliti penggunaan disfemisme pada penggunaan bahasanya. Perbedaan 

kedua penelitian ini terletak pada temuan hasil penelitiannya. Temuan hasil 

penelitian ini yakni (a) nilai rasa disfemisme ditemukan lima, yaitu nilai rasa 

menyeramkan (seram), mengerikan, menakutkan, menjijikkan, dan menguatkan; dan 

(b) konteks ditemukan ada lima, yaitu marah, mengejek, meminta, berkomentar, dan 

menggerutu, sedangkan penelitian Randall (1985) memusatkan pada teknik humor 

dalam sebuah novel Kanada. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Utami, dkk. (2010), yaitu keduanya 

sama-sama meneliti mengenai penggunaan disfemisme pada ujaran siswa di sekolah 

berdasarkan konteks tuturan. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada temuan 

hasil penelitiannya. Temuan hasil penelitian ini yakni mengenai (a) nilai rasa 

disfemisme ditemukan nilai rasa menyeramkan (seram), mengerikan, menakutkan, 

menjijikkan, dan menguatkan; (b) penyebab ketidaksantunan berbahasa antara lain 

kritik secara langsung menggunakan kata-kata kasar, dorongan emosi, protektif 

terhadap pendapat, sengaja menuduh dan memojokkan lawan tutur, sedangkan 

penelitian Utami, dkk. (2010) menemukan mengenai acuan dan partisipan 

disfemisme, seperti binatang, profesi, sifat, anggota tubuh, sapaan, bau, dan rasa 

serta partisipan disfemisme, seperti partisipan aktif dan partisipan pasif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Febrianjaya, dkk. (2013), yaitu 

keduanya sama-sama meneliti mengenai penggunaan disfemisme yang berimplikasi 

dalam proses pembelajaran. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada temuan 

hasil penelitiannya. Temuan hasil penelitian ini yakni mengenai (a) nilai rasa 

disfemisme ditemukan nilai rasa menyeramkan (seram), mengerikan, menakutkan, 

menjijikkan, dan menguatkan; (b) penyebab ketidaksantunan berbahasa antara lain 

kritik secara langsung menggunakan kata-kata kasar, dorongan emosi, protektif 

terhadap pendapat, sengaja menuduh dan memojokkan lawan tutur; serta (c) konteks 

ditemukan ada dua, yaitu konteks fisik dan sosial, sedangkan penelitian Febrianjaya, 
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dkk. (2013) memusatkan pada jumlah data yang diperoleh dan menentukan 

klasifikasi data berdasarkan bentuk gramatikal, referen, subjek yang dituju, tujuan, 

dan isi. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. Pertama, bentuk nilai rasa disfemisme pada dialog ditemukan ada 

lima nilai rasa, yaitu menyeramkan (seram), mengerikan, menakutkan, menjijikkan, 

dan menguatkan. Kedua, penyebab ketidaksantunan berbahasa ditemukan ada lima 

antara lain mengeritik secara langsung menggunakan kata-kata kasar, dorongan 

emosi, protektif terhadap pendapat, sengaja menuduh, dan memojokkan lawan tutur. 

Ketiga, konteks dialog siswa kelas IX dalam pembelajaran di SMP Muhammadiyah 

6 Surakarta ditemukan ada dua konteks, yaitu konteks fisik dan sosial.  
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