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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Komunikasi merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. 

Manusia melakukan komunikasi seiring dengan kebutuhannya yaitu digunakan 

untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Seseorang berkomunikasi 

untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya terhadap lawan tutur. Interaksi 

tersebut dapat terjadi satu arah atau dua arah, baik interaksi secara langsung 

maupun interaksi tidak langsung. Manfaat berkomunikasi dapat berupa 

dukungan identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di 

sekitarnya, baik lingkungan rumah, sekolah, kampus, maupun lingkungan 

kerja.  

Komunikasi dapat dikatakan berjalan dengan lancar apabila seseorang 

menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga dapat  membantu jalannya 

komunikasi tersebut dan ketepatan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh 

pendengar atau pembaca. Salah satu media yang digunakan ketika berinteraksi 

yaitu bahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan. Bahasa dapat digunakan untuk 

berkomunikasi sehari-hari, saling menegur, atau bahkan berselisih paham. 

Salah satu fungsi bahasa yaitu sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan 

yang dialami penuturnya, seperti perasaan senang, sedih, kecewa, gembira, 

kesal, dan sebagainya.  

Perkembangan sarana komunikasi saat ini sangatlah pesat terutama 

pada surat kabar atau koran. Informasi, peran, ide, maupun gagasan yang 

disampaikan dalam surat kabar berupa tulisan. Berita dalam (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) didefinisikan sebagai laporan mengenai kejadian atau 

peristiwa yang masih hangat. Informasi yang termuat dalam surat kabar 

sangatlah beragam, diantaranya artikel berita yang dimuat untuk menarik 

pembaca.  

Salah satu cara menarik perhatian pembaca dengan menggunakan 

penyajian gaya bahasa dalam penuangan artikel-artikel berita. Penciptaan gaya 
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bahasa dalam kalimat-kalimat yang digunakan dengan memperhatikan dasar 

struktur kalimat, penyimpangan makna kalimat untuk mencapai efek, dan 

penyimpangan makna kalimat untuk mencapai makna kias. Perubahan gaya 

bahasa tidak terlepas dari bahasa sebagai unsur budaya, yang dapat 

mencerminkan perilaku masyarakat pemakainya yang dipengaruhi oleh faktor 

sosial, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya.   

Adanya kebebasan pers membuat para wartawan menyampaikan 

gagasannya dengan mengkreasikan kata-kata. Wartawan dituntut untuk kreatif 

dalam menyusun kalimat supaya maksud yang ingin disampaikan dapat 

diterima oleh pembaca. Perkembangan bahasa pada surat kabar mempunyai 

corak yang spontan, sehingga dapat menimbulkan penggunaan kata-kata kasar 

atau tidak sopan yang biasa disebut dengan disfemia. Oleh karena itu, 

pemakaian disfemia digunakan sebagai gaya bahasa dalam surat kabar. Surat 

kabar menggunakan bahasa yang bersifat komunikatif  yaitu menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.    

Surat kabar mempunyai posisi penting di kalangan masyarakat untuk 

membentuk opini umum yang dapat mempengaruhi masyarakat pembaca, baik 

dalam hal positif maupun negatif. Surat kabar merupakan salah satu ragam 

ruang lingkup jurnalisme cetak yang berisikan berita di masyarakat. Penyajian 

berita dilakukan wartawan dengan menimbang beberapa aspek dari ungkapan 

yang akan ditulis agar tercapai keberhasilan dalam pencapaian pesan di media 

cetak.  

Pesan yang terkandung dalam media cetak tersebut dapat menimbulkan 

maksud atau makna yang dapat diterima oleh pembaca. Makna merupakan 

setiap kata yang diucapkan oleh pembicara sehingga dapat menimbulkan 

makna yang terkandungnya, makna dapat dikatakan arti sebuah kata dalam 

suatu bentuk kebahasaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Ketika seseorang 

berkomunikasi dan mendengar ujaran seseorang terjadilah proses pemaknaan 

antara keduanya. Menurut (Aminuddin, 2015:15) makna dianggap sebagai 

bagian dari bahasa, maka makna merupakan salah satu cabang linguistik 

termasuk dalam kajian semantik.  
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Bahasa yang digunakan dalam media massa biasanya mencerminkan 

penggunaan bahasa yang dipakai masyarakat. Penggunaan bahasa biasanya 

mencerminkan perasaan pribadi penutur, termasuk sikapnya terhadap 

pendengarnya atau sikapnya mengenai sesuatu yang dikatakannya. Oleh karena 

itu, bentuk disfemia yang berkembang di media cetak mempunyai peran 

penting dengan perilaku dan ujaran masyarakat. Semakin besar penggunaan 

disfemia yang digunakan di media cetak, maka semakin buruk pula 

penggunaan bahasa yang berkembang di masyarakat.   

Pidato presiden Habibie dalam pembukaan Kongres Bahasa Indonesia 

1998 mengakui  bahwa pemakaian bahasa Indonesia saat ini cenderung 

mengarah kebentuk pengasaran atau disfemisme Alwi (dalam Khasan, dkk, 

2014:1-2). Hakikat pemakaian disfemia dalam surat kabar merupakan upaya 

menggantikan kata yang bernilai positif dengan kata yang kasar atau negatif. 

Menurut (Chaer, 2007:154) disfemia kebalikan dari eufemia, eufemia 

merupakan upaya untuk menghindarkan ketidaksopanan atau kekasaran dengan 

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

upaya untuk mengganti kata-kata atau ungkapan yang biasa atau halus dengan 

kata-kata atau ungkapan yang terasa kasar.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa eufemia 

berkaitan dengan usaha menggunakan kata yang dirasakan lebih halus, lebih 

sopan, atau menyenangkan perasaan daripada kata yang bersifat lugas. 

Sedangkan, disfemia merupakan penggunaan kata-kata yang kasar, emosional, 

dan membangkitkan emosi pihak yang membaca atau mendengar. Selain itu 

penggunaan disfemia digunakan untuk membuat tekanan tanpa ada kekerasan, 

biasanya digunakan ketika seseorang merasakan kejengkelan. 

People usually use direct or indirect expressions; they are sometimes formal, normal, 

polite or informal in their daily conversations. They often use one of the X-phemism 

expressions in their conversations; these expressions include orthophemisms to be 

normal and formal, euphemisms to be polite, positive or indirect, and/ or 

dysphemisms to be direct and neegative, the choice of using each one depends on 

several factors, such as the conversation situation, time, place, the speaker, the 

hearer, and the topic of the conversation.(Rababah: 2014:229). 
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Terjemahan terkait pengertian disfemia menurut (Rababah, 2014:229) 

yaitu seseorang biasanya menggunakan ekspresi langsung atau tidak langsung, 

mereka terkadang formal, normal, sopan atau informal percakapan sehari-hari 

mereka. Mereka sering menggunakan salah satunya ekspresi X-phemism dalam 

percakapan mereka, ini ekspresi termasuk orthophemisms menjadi normal dan 

formal, eufemisme bersikap sopan, positif atau tidak langsung, dan/ atau 

disfemisme menjadi langsung dan negatif. Pilihan menggunakan masing-

masing tergantung pada beberapa faktor, seperti situasi percakapan, waktu, 

tempat, pembicara, pendengar, dan topik pembiacaraannya.  

Pemakaian disfemia mengakibatkan kecenderungan tertentu jika dilihat 

dari nilai rasa, seperti menyeramkan, menakutkan, menjijikkan, mengerikan. 

Marcus (dalam Khasan, dkk, 2014:3) menyatakan “A dysphemism is the 

antonym of a euphemism. Whereas a euphemism is substituted for an offensive 

expressin, a dysphemism substitutes a distasteful expression for a wholesome 

or desirable one as...”. Terjemahan kutipan tersebut yaitu disfemisme 

merupakan antonim dari eufemisme, yaitu mengubah ungkapan halus menjadi 

ungkapan kasar dan digunakan untuk mengungkapkan rasa tidak senang.   

Situasi pengasaran biasanya dilakukan orang untuk menunjukkan 

kejengkelan, misalnya kata mencaplok yang digunakan untuk menyatakan 

makna “mengambil dengan begitu saja”. Seperti dalam kalimat “Israel 

mencaplok wilayah Mesir”. Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan disfemia 

digunakan untuk menarik perhatian seseorang, baik dalam berkomunikasi 

sehari-hari maupun dalam berita di media massa. Misalnya, kata memasukkan 

ke dalam penjara didisfemiakan menjadi menjebloskan ke dalam penjara, kata 

membawa pulang didisfemiakan menjadi menggondol, dan sebagainya.   

Disfemia menyangkut penggunaan kata-kata yang tabu, kasar, dan tidak 

pantas diucapkan  di depan orang, sehingga perlu adanya pembenaran terkait 

fenomena kebahasaan yang muncul di kehidupan sehari-hari, khususnya 

penggunaan kata-kata dalam media cetak. Kata tabu merupakan larangan atau 

sesuatu yang dilarang untuk dilakukan (Sutarman, 2013:15-16). Sesuatu itu 

berupa perbuatan maupun  ucapan terhadap suatu kata atau kalimat tertentu. 
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Pada konteks tertentu disfemia digunakan pada hal-hal yang diharapkan dapat 

mendatangkan antusiasme orang lain.  Hal tersebut dikarenakan sifat kasar, 

berani, unik, dan menantang ungkapan disfemia sering digunakan untuk 

kepentingan-kepentingan tertentu.  

Penggunaan disfemia dapat membangkitkan emosi pembaca atau 

pendengar, misalnya mengumpat, memaki, memarahi, memberontak, 

membentak, dan sebagainya. Manfaat penggunaan ada beberapa macam yaitu 

untuk penulisan judul berita di media massa, penulisan kalimat dalam slogan 

atau propaganda, penulisan kalimat dalam iklan, ungkapan makian atau 

umpatan, dan mempelajari makna kata. Tujuan penggunaan disfemia dalam 

surat kabar yaitu menunjukkan perilaku dari seseorang, menunjukkan usaha 

yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan, mengungkapkan 

kejengkelan yang biasanya dilakukan untuk membuat ciri khas suatu surat 

kabar.  

Disfemia sengaja dilakukan untuk mencapai efek pembicaraan yang 

bersifat ketegasan. Hal ini dapat mempengaruhi kelaziman pemakaian kata atau 

bentuk kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi. 

Disfemia banyak ditemukan dalam berita politik, kriminal, hukum, dan 

olahraga. Hal tersebut digunakan untuk menegaskan perbuatan yang melanggar 

peraturan maupun menyatakan kejengkelan kepada pihak lawan.     

Penelitian ini mengambil objek berita politik dalam surat kabar Solopos 

edisi Februari 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan bentuk 

kebahasaan disfemia, mengetahui nilai rasa disfemia dalam berita politik di 

media cetak koran. Bentuk kebahasaan disfemia berupa kata dasar, kata 

berimbuhan, kata ulang atau reduplikasi, dan kata majemuk. Sedangkan nilai 

rasa yang terkandung dalam penggunaa disfemia berupa konotasi baik terdiri 

dari  (konotasi tinggi dan konotasi ramah) dan konotasi tidak baik terdiri dari 

(konotasi berbahaya, konotasi tidak pantas, konotasi tidak enak, konotasi kasar, 

dan konotasi keras). Alasan peneliti mengambil berita politik yaitu karena 

penggunaan bahasa yang digunakan masih terlalu vulgar atau kasar, khususnya 

di media cetak koran.  
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Berita yang ada di koran tidak hanya dibaca oleh kalangan orang tua 

maupun dewasa saja, tetapi kalangan pelajarpun juga membacanya. Misalnya, 

ketika siswa mendapat tugas untuk mencari artikel berita di media cetak koran, 

siswa pasti akan membaca berita tersebut, walaupun hanya dibaca secara 

sekilas. Untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi, maka dalam 

pembuatan berita harus memperhatikan penggunaan bahasanya. Supaya siswa 

tidak salah menafsirkan penggunaan bahasa yang kasar atau kurang sopan itu 

ke dalam komunikasinya sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Media 

cetak yang dipilih peneliti yaitu koran Solopos, salah satu alasannya bahwa 

masyarakat Solo sering membaca berita di koran tersebut. Selain itu koran 

Solopos merupakan koran yang sering laku terjual di masyarakat, sehingga 

pembacanya lebih banyak daripada koran yang lainnya.  

 Implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA yaitu 

sebagai bahan ajar guru dalam mengajar yang didasarkan pada kriteria sesuai 

dengan Standar Kompetensi 10. Mengungkapkan komentar terhadap informasi 

dari berbagai sumber dengan Kompetensi Dasar 10.1 Memberikan kritik 

terhadap informasi dari media cetak dan atau elektronik. Penggunaan kata 

disfemia atau penggunaan kata-kata kasar yang merupakan fenomena 

kebahasaan yang banyak digunakan di media cetak. Pengaruh disfemia 

terhadap siswa SMA sangatlah berbahaya dalam kehidupan sehari-hari maupun 

di lingkungan sekolah. Sebagian besar siswa lebih memahami kata-kata kasar 

daripada kata-kata sopan atau positif yang sering diungkapkan dan digunakan 

untuk berkomunikasi antar teman sejawat. Hal tersebut dapat terjadi karena 

penggunaan kata kasar lebih dominan dipakai seusia mereka, apalagi semakin 

berkembangnya zaman dan juga teknologi. Salah satu manfaat penggunaan 

kata kasar atau kurang sopan dapat menarik perhatian antar sesama dalam 

berkomunikasi. 

 Penelitian ini diimplementasikan terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA untuk mengatasi penggunaan disfemia terhadap pengaruh 

bahasa siswa agar tidak salah menafsirkan penggunaan disfemia di lingkungan 

sekolah dan dapat menambah pengetahuan siswa terhadap penggunaan 
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disfemia dalam media cetak yang baik dan benar. Selain itu, untuk menambah 

pengetahuan guru dalam mengajar terkait Kompetensi Dasar 10.1 Memberikan 

kritik terhadap informasi dari media cetak dan atau elektronik. Dengan 

demikian, penelitian ini layak untuk dijadikan bahan ajar yang kompeten, 

khususnya untuk pembelajaran makna dalam studi Bahasa Indonesia di SMA.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada dua masalah yang perlu 

dibahas. 

1. Bagaimanakah bentuk kebahasaan disfemia yang terkandung dalam berita 

politik Solopos? 

2. Bagaimanakah nilai rasa disfemia yang terkandung dalam berita politik 

Solopos? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan. 

1. Mendeskripsikan penggunaan bentuk kebahasaan disfemia yang terkandung 

dalam berita politik Solopos 

2. Mendeskripsikan  nilai rasa disfemia yang terkandung dalam berita politik 

Solopos 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penilitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu kebahasaan bidang semantik mengenai 

penggunaan bentuk-bentuk kebahasaan disfemia dan nilai rasa disfemia 

yang terkadung dalam berita surat kabar. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa  

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengetahui 

penggunaan bentuk kebahasaan dan nilai rasa disfemia yang terkandung 

dalam berita politik surat kabar. 

b) Bagi guru 
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 Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam menambah 

wawasan mengenai penggunaan bentuk kebahasaan dan nilai rasa 

disfemia yang terkandung dalam berita politik surat kabar, sehingga 

ketika pembelajaran guru dapat menjelaskan kepada siswa terkait 

penggunaan bentuk kebahasaan dan nilai rasa disfemia  yang tepat.  

c) Bagi sekolah  

 penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pihak 

sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran bahasa Indonesia. 

d) Bagi masyarakat pembaca 

 pembaca dapat menafsirkan dan memahami secara tepat penggunaan 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari, selain itu pembaca dapat lebih 

cermat lagi dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan 

sesama, disamping sedang maraknya fenomena kebahasaan khususnya di 

media cetak koran.  

 


