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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bagian yang paling penting dalam kehidupan manusia yaitu 

berkomunikasi. Komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk berinteraksi dengan 

manusia lain. Manusia hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial sudah dapat 

dipastikan memerlukan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam 

menjalin hubungan dengan orang lain manusia menggunakan bahasa sebagai alat 

untuk berkomunikasi.  

Seseorang dapat mengungkapkan perasaan, gagasan, informasi, 

pengetahuan, atau pengalamannya melalui bahasa. Oleh karena itu, bahasa 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Tidak 

ada kegiatan yang dapat dilakukan tanpa melibatkan bahasa sebagai media untuk 

menjalin hubungan di antara umat manusia.  

Aktivitas komunikasi manusia diwujudkan dengan menggunakan bahasa 

lisan atau pun bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan maupun bahasa tulisan 

tentunya tidak terlepas dari adanya susunan kata-kata. Rangkaian kata tersebut 

ditujukan agar seseorang mampu memahami makna informasi, ide, atau gagasan 

yang ingin disampaikan. Dengan demikian, aktivitas komunikasi dapat 

berlangsung dengan baik serta informasi dapat saling dimengerti satu sama lain.  

Kata sebagai unit dari perbendaharaan kata tidak pernah lepas dari makna 

yang melekatinya. Kata tersebut disusun menjadi kalimat-kalimat yang 
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digunakan dalam percakapan antara satu orang dengan orang lain untuk 

berkomunikasi. Menurut Pateda (2010: 94) setiap kata mempunyai makna yang 

berhubungan dengan nilai rasa, dan setiap kata mempunyai makna yang 

berhubungan dengan perasaan. Setiap kata ada yang memiliki nilai rasa netral, 

ada yang bernilai rasa positif, dan ada juga yang memiliki nilai rasa negatif.  

Ketika melakukan kegiatan komunikasi, tidak jarang manusia 

menggunakan kata-kata yang bersifat kasar dan tidak sepantasnya diucapkan. 

Kata-kata tersebut diungkapkan seseorang dalam situasi kecewa, kesal, marah, 

atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Upaya untuk menggantikan kata yang 

memiliki makna biasa atau bermakna halus dengan kata yang memiliki makna 

kasar disebut disfemia (Chaer, 2009: 144). Adapun pemakaian disfemia banyak 

ditemukan pada wacana yang dimuat dalam surat kabar.  

Ragam informasi, ide, maupun gagasan dalam surat kabar disampaikan 

dalam bentuk tulisan. Seorang wartawan dituntut untuk dapat melakukan 

berbagai upaya dalam menyusun wacana agar maksud yang ingin disampaikan 

benar-benar mampu dipahami oleh pembaca. Salah satu upaya yang dilakukan 

oleh wartawan atau penulis dalam surat kabar yaitu dengan menggunakan 

bentuk kebahasaan disfemia.  

Pemakaian bentuk disfemia dimaksudkan untuk menarik minat pembaca 

agar membaca secara lengkap isi berita yang disajikan dalam suatu wacana. 

Disfemia banyak ditemukan dalam surat kabar terutama dalam wacana olahraga 

koran Kompas. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai seberapa banyak penggunaan bentuk disfemia pada wacana olahraga 
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surat kabar Kompas. Peneliti memilih objek wacana olahraga tersebut 

dikarenakan bahasa yang terdapat di dalamnya disajikan dengan menggunakan 

kata-kata yang bersifat penegasan, menarik, serta lugas sehingga mampu 

menggerakkan pikiran dan emosional para pembaca.  

Surat kabar Kompas merupakan salah satu surat kabar berskala nasional di 

Indonesia yang banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat. Surat kabar 

tersebut terbit setiap hari dan dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Selain 

ingin meneliti mengenai bentuk disfemia dan nilai rasa yang terkandung di 

dalamnya, peneliti juga ingin mencari implikasinya sebagai salah satu bahan ajar 

di sekolah. Peneliti memilih tingkat SMA/SMK sebagai acuan dalam penelitian 

dikarenakan pada tingkat tersebut merupakan masa pubertas dan banyak siswa 

yang masih labil dalam berbahasa, sehingga data yang diambil sesuai dengan 

sasaran. Dengan adanya penelitian ini, fungsi surat kabar selain sebagai media 

atau bahan ajar juga sebagai upaya pengenalan bentuk pengasaran atau disfemia 

kepada siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji mengenai 

bentuk disfemia pada wacana olahraga surat kabar Kompas. Untuk itu penelitian 

ini berjudul “Analisis Penggunaan Bentuk Disfemia pada Wacana Olahraga 

Surat Kabar Kompas dan Implikasinya sebagai Bahan Ajar di SMA/SMK.  

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki tiga masalah yang perlu dibahas.  

1. Bagaimana bentuk penggunaan disfemia pada wacana olahraga surat kabar 

Kompas edisi Maret 2017? 
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2. Nilai rasa apa yang terkandung dalam bentuk disfemia pada wacana 

olahraga surat kabar Kompas edisi Maret 2017? 

3. Bagaimana implikasi penggunaan bentuk disfemia pada wacana olahraga 

surat kabar Kompas edisi Maret 2017 sebagai bahan ajar di SMA/SMK? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 

1. Mendeskripsikan bentuk penggunaan disfemia pada wacana olahraga surat 

kabar Kompas edisi Maret 2017. 

2. Mendeskripsikan nilai rasa yang terkandung dalam bentuk disfemia pada 

wacana olahraga surat kabar Kompas edisi Maret 2017. 

3. Mendeskripsikan implikasi hasil analisis penggunaan bentuk disfemia 

pada wacana olahraga surat kabar Kompas edisi Maret 2017 sebagai bahan 

ajar di SMA/SMK.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat.  

1. Manfaat Teoretis 

Menambah wawasan dan pemahaman secara mendalam kepada 

pembaca mengenai bentuk disfemia pada wacana olahraga. Penelitian 

mengenai bentuk disfemia ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk disfemia 

pada wacana olahraga surat kabar Kompas edisi Maret 2017.  
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b. Bagi guru, membantu dalam menjelaskan nilai rasa yang terdapat 

dalam bentuk disfemia kepada peserta didik.  

c. Bagi peneliti, sebagai sumbangan keilmuan yang bisa digunakan 

sebagai acuan untuk memperluas cakrawala apresiasi pembaca tentang 

bentuk disfemia. 


