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ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pemakaian disfemisme pada wacana lisan
Indonesia Lawyers Club dan hubungannya dengan pembelajaran Bahasa
Indonesia di SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis isi kualitatif. Sumber data berupa sebelas tema acara televisi Indonesi
Lawyers Club yang didownload dari internet mulai tanggal 1 Maret 2013.
Penelitian ini menggunakan teori dari beberapa ahli (trigulasi teori) antara lain,
Chair (2002), Ramlan (1967), Wijana dan Rohmadi (2011), Alqalam dalam
Yunita (2004). Deskripsi hasil penelitian berupa: 1) bentuk pemakaian
disfemisme pada wacana lisan Indonesia Lawyer Club, 2) makna pemakaian
disfemisme pada wacana lisan Indonesia Lawyer Club, 3) hubungan
pemakaian disfemisme pada wacana lisan Indonesia Lawyer Club dengan
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Pemakaian Disfemisme pada wacana
lisan Indonesia Lawyers Club ditemukan dalam bentuk kata dan frase. Makna
pemakaian disfemisme meliputi:1) menunjukkan rasa marah atau tidak suka, 2)
bersifat menghina atau mencela, 3) merendahkan seseorang, 4) menunjukkan
rasa kecewa, 5) bertujuan untuk memaki, 6) menyatakan hal yang tidak
senonoh, 7) menyatakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Hubungan pemakaian
disfemisme pada wacana lisan Indonesia Lawyers Club dengan pembelajaran
Bahasa Indonesia di SMA, dapat dilihat pada kelas XII semester 1 dalam
SKKD 3.1 tentang menjelaskan makna kata konotatif yang berbentuk
ungkapan, pepatah, peribahasa, atau majas yang tersurat dalam puisi/prosa
fiksi/ prosa ilmiah sederhana yang telah dibacakan.
Kata kunci: Pemakaian Disfemisme, wacana lisan Indonesi Lawyers Club

xii

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
pemakai

bahasa

memungkinkan

untuk

berkomunikasi

dengan

orang

manusia untuk berkomunikasi dalam

lain.

Bahasa

berbagai

segi

kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa pemakaian bahasa diwujudkan
dalam bentuk leksem-leksem dan kalimat. Sejalan dengan sifat manusia yang
dinamis, bahasa yang dimiliki dan digunakan masyarakat pemakainya untuk
berkomunikasi dengan sesamanya juga akan mengalami perkembangan
menurut Suwandi (Dalam Maulana: 2011). Hal ini dapat diartikan bahwa kata
juga mengalami perkembangan dengan adanya penambahan kosa kata yang
telah sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bahasa

Indonesia menuju bahasa yang berkembang, kosa kata mengalami
perkembangan tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas kata. Berbicara
mengenai kualitas, kata tidak akan terlepas dari perubahan makna (Mansoer
Pateda, 2001:158). Oleh karena itu, perubahan makna akan sangat
berpengaruh pada perubahan efek dan nilai rasa yang ditimbulkan.
Abdul Chaer juga menyatakan bahwa perubahan makna juga terdapat
dalam bentuk penghalusan atau biasa disebut dengan ufemia, serta ada juga
bentuk pengasaran-pengasaran yang disebut dengan disfemia atau disfemisme
(2002: 141-145). Penggunaan disfemisme memberikan nilai rasa yang
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cenderung kasar dan lebih terang-terangan, sehingga penggunaan disfemisme
akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan berbahasa masyarakat
selaku penonton atau penerima informasi, sedangkan bahasa berfungsi
sebagai alat komunikasi yang berperan penting guna mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan gagasan seseorang. Maka dalam pengungkapan pikiran tersebut
harus disertai dengan bahasa yang baik, sehingga mampu dimengerti oleh
lawan tutur.

Penggunaan bahasa yang kasar akan terbawa dan terwujud

dalam kehidupan masyarakat dalam segi perilakunya. Pemakaian bahasabahasa kasar menandakan bahwa pemakai bahasa tidak memperhatikan
pemakaian bahasa serta tidak memperhatikan etika berbahasa. Pemakaian
bahasa yang tidak memperhatikan etika berbahasa dapat mengakibatkan
terjadinya konflik bila bahasa tersebut menyinggung perasaan mitra tutur.
Akibat lainnya adanya pandangan negatif masyarakat terhadap penutur
bahasa yang mempunyai perilaku berbahasa yang dianggap menyimpang
karena memakaian bahasa-bahasa kasar ini.
Berkomunikasi pun dapat dilakukan dengan berbagai cara,baik secara
lisan maupun tulisan. Secara lisan komunikasi dapat dilakukan dengan cara
berdialog,

wawancara,

pidato,

seminar,

talkshow,

dan

sebagainya.

Komunikasi secara tulisan dapat melalui surat, artikel, makalah, jurnal, berita,
dan lain sebagainya. Banyak pula

media yang dapat digunakan untuk

melakukan komunikasi misalnya media cetak seperti, majalah, tabloid, dan
surat kabar. Serta melalui media elektronik berupa radio, telepon, internet,
dan televisi.
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Salah satu media elektronik yang sangat berperan penting dalam
interaksi sosial masyarakat adalah televisi. Berkaitan dengan hal tersebut,
televisi adalah media untuk menyampaikan suatu informasi antarmasyarakat
harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam menyampaikan
sesuatu. Hal ini bertujuan agar Audien (pemirsa) dapat mengerti atau
menangkap informasi dengan jelas serta maksud dan tujuan dari acara yang
sedang disaksikan.
Saat ini, banyak acara-acara televisi menggunakan bahasa yang
memiliki nilai rasa yang tidak sopan, hal ini sangat penting untuk
diperhatikan, karena dapat mendatangkan efek yang negatif pula terhadap
masyarakat dari acara televisi. Sehingga timbul spekulasi masyarakat bahwa
acara televisi sudah tidak dapat memberi contoh yang baik sehingga tidak
mendapat kepercayaan di hati masyarakat sebagai penonton. Salah satunya
dengan begitu banyak penggunaan disfemisme (pengasaran bahasa)
didalamnya.
Menurut Abdul Chaer, dalam kehidupan sehari-hari banyak upaya
disfemia ini dilakukan orang untuk menarik perhatian baik dalam percakapan
biasa maupun dalam berita-berita media massa untuk menarik perhatian
maupun menyatakan kejengkelan (2007: 154-155). Disfemisme sengaja
digunakan untuk memberikan efek yang lebih tegas. Disfemisme dan
eufemisme merupakan bentuk-bentuk gaya bahasa perbandingan. Penggunaan
disfemisme pada acara-acara televisi dengan maksud menarik perhatian
penonton . misalnya kata menggondol yang biasa dipakai untuk binatang
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seperti anjing menggondol tulang, digunakan dalam kalimat Akhirnya regu
bulutangkis kita berhasil menggondol pulang piala Thomas Cup itu. Atau
juga mencuri yang dipakai dalam kalimat Kontingen Suriname berhasil
mencuri satu medali emas dari kolam renang. Padahal, dalam pandangan
secara hukum sebenarnya perbuatan mencuri adalah suatu tindakan kejahatan
yang dapat diancam dengan hukuman penjara (Chaer, 2002: 145).
Dewasa ini banyak sekali acara televisi yang tidak memperhatikan
pemakaian bahasa dalam setiap acaranya, padahal acara tersebut sangat
populer dikalangan masyarakat. Mangiang dalam Susilo Utami (2010)
mendefinisikan disfemisme sebagai pengerasan makna kata atau membuat
makna kata menjadi kasar. Menurut Wijana dalam Maulana (2006: 110) yang
mengungkapkan bahwa disfemisme merupakan penggunaan bentuk-bentuk
kebahasaan yang memiliki nilai rasa tidak sopan atau yang ditabukan.
Acara televisi yang begitu populer dikalangan masyarakat pada saat
ini adalah sebuah acara yang sekarang ini menjadi sorotan, bukan saja karena
acara ini dipandu oleh seorang mantan reporter yang hebat.
Lowyers Club juga

Indonesia

merupakan sebuah acara tentang diskusi intelektual

mengenai permasalahan dan berita yang sedang hangat-hanganya serta
menjadi perhatian publik dari berbagai dimensi kehidupan. Program talkshow
yang memberikan pelajaran hukum bagi para pemirsanya ini dikemas secara
interaktif dan apik serta menghasilkan diskusi terbuka, selalu menghadirkan
narasumber-narasumber utama dan melihat sebuah isu dari berbagai
perspektif. Tidak jarang pula, acara ini menuai kontroversi karena pernah di
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kritik oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dilatarbelakangi karena acara
ini telah membuat orang-orang tertentu tersinggung atas tayangannya tanpa
adanya proses editing terlebih dahulu. Padahal acara ini adalah acara yang
membangun budaya diskusi di kalangan intelektual atas isu-isu yang sedang
hangat-hangatnya di masyarakat. Meskipun demikian, Indonesia Lawyer
Club ini mendapatkan penghargaan sebagai program talkshow berita
terpaforit pada ajang Panasonik Gobel Awards 2013. Hal ini yang menjadi
alasan peneliti untuk meneliti tentang penggunaan bahasa yang ada di dalam
wacana lisan Indonesia Lawyer Club yang telah menimbulkan kontroversi
dikalangan masyarakat. Adapun kaitan penelitian ini dengan pembelajaran di
SMA yakni pada kelas XII semester 1 tentang menjelaskan makna konotasi
majas dalam prosa fiksi maupun prosa ilmiah sederhana. Wacana lisan
Indonesian Lawyers Club yang dijadikan bahan ajar tentunya disesuaikan
dengan perkembangan kejiwaan anak didik, tidak meyertakan tema Indonesia
Lawyers Club yang banyak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai
dengan dunia pendidikan di SMA atau persoalan-persoalan politik yang
dirasa dapat mendatangkan dampak buruk bagi siswa. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberi wawasan bagi guru maupun pihak yang terkait,
terutama bagi peneliti sendiri. Sehingga penelitian ini berjudul Pemakaian
Disfemisme

Pada

Wacana

Lisan

“Indonesia

Lawyer

Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.
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Club”

dan

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
dapat ditulis sebagai berikut:
1.

bagaimanakah bentuk disfemisme yang digunakan pada wacana lisan
“Indonesia Lawyer Club”?

2.

bagaimanakah makna dari pemakaian bentuk disfemisme pada wacana
lisan “Indonesia Lawyer Club”?

3.

bagaimanakah kaitan pemakaian bentuk disfemisme pada wacana lisan
“Indonesia Lawyer Club”dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di
SMA?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian
ini, sebagai berikut:
1. mendeskripsikan bentuk disfemisme yang digunakan pada wacana lisan
“Indonesia Lawyer Club”.
2. mengetahui makna yang ditimbulkan dari pemakaian bentuk disfemisme
pada wacana lisan “Indonesia Lawyer Club”.
3. mengetahui kaitan antara pemakaian bentuk disfemisme pada wacana lisan
“Indonesia Lawyer Club” dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.
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1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan:
1. Manfaat Teoritis
Menambah wawasan kepada pembaca pada umumnya dan
komunitas linguistik pada khususnya mengenai pemakaian disfemisme
pada wacana lisan.
2. Manfaat Praktis.
a. Membantu guru menjelaskan kepada siswa mengenai bentuk
kebahasaan yang termasuk disfemisme serta yang bukan disfemisme.
b. Membantu guru untuk memilih bentuk kebahasaan yang digunakan
dalam proses pembelajaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan
secara semantik.
c. Membantu guru dalam menjelaskan nilai rasa yang terkandung dalam
bentuk pemakaian disfemisme pada peserta didik.
d. Membantu guru untuk menambah bahan ajar dalam pembelajaran di
kelas khususnya tentang standar kompetensi menjelaskan makna
konotasi majas.
e. Membantu penulis berita untuk menentukan pemakaian disfemisme
yang tepat sehingga berita dapat dipahami oleh pembaca.
f. Membantu pembaca

menafsirkan dengan tepat

terkandung dalam pemakaian disfemisme.
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makna

yang

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa Penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
Penelitian yang pertama dilakukan oleh Kurani (2010) dalam skripsinya
dengan judul Analisis Penggunaan Eufemisme dan Disfemisme dalam Surat
Kabar Lombok Post. Kurani membahas tentang bagaimanakah bentukbentuk eufemisme dan disfemisme yang sering muncul pada harian Lombok
Post

Jika dilihat dari frekuensi dan konteks kemunculannya. Dalam

penelitiannya, bentuk-bentuk eufemisme dan disfemisme yang diteliti hanya
dalam tataran bentuk kata dan frase saja. Obyek penelitian yang digunakan
adalah surat kabar harian Lombok Post khusus terbitan bulan Maret tahun
2010. Dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan, terdapat berbagai
variasi penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam bentuk kata dan frase
dalam waacana pemberitaan pada harian Lombok Post. Kemunculan
tersebut dapat dilihat dari empat rubrik berita yang ada dalam surat kabar
tersebut.
Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Yunita (2011)
dengan judul Analisis Penggunaan Eufemisme dan Disfemisme dalam Surat
Kabar Kompas. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurani (2010),
Yunita juga membahas masalah bagaimana penggunaan eufemisme dan
disfemisme dalam surat kabar, akan tetapi kedua penelitian ini
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menggunakan obyek penelitian yang berbeda. Yunita dalam penelitiannya
menggunakan obyek penelitian surat kabar Kompas, edisi April 2011. Dari
hasil pengumpulan data, Yunita

mendapatkan variasi penggunaan

eufemisme dan disfemisme, cenderung kapada bentuk kata dan frase.
Penelitian selanjutnya dengan judul Pemakaian Eufemisme Dan
Disfemisme dalam Naskah Siaran ’Kilas Peristiwa’ di Radio oleh Heni
Tristiowati (2005). Penelitian itu menyimpulkan: (1) ada dua bentuk satuan
gramatikal eufimisme dan disfemisme yang ditemukan, (2) nilai rasa yang
digantikan eufimisme dan disfemisme meliputi nilai rasa tinggi, tidak
pantas, tidak enak, dan nilai rasa kasar, dan (3) dampak penggunaan
eufimisme dan disfemisme yang berupa dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positif berupa terbentuknya hubungan sosial yang harmonis.
Sebaliknya, dampak negatif muncul karena penggunaan eufimisme dan
disfemisme yang tidak tepat.
Penelitian pada tahun 2011 berjudul Pemakaian Disfemisme dalam
Kolom Berita Utama Surat Kabar oleh Auriga Maulana Khasan
menyimpulkan: Bentuk disfemisme di dalam kolom berita utama surat
kabar Joglo Semar dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (a) kata, seperti
kata menyeret dan membelejeti pada Selain menyeret beberapa pejabat dan
tokoh

penting,

curahan

hati

Gayus

yang membelejeti Satgas

Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, ujung-ujungnya membuat
suhu

Partai

Golkar

kekuasaan pada Ical

memanas;

(b)

mengemukakan
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frasa,

seperti

frasa kenyang

partai

yang

dipimpinnya

sudah kenyang kekuasaan sehingga tidak akan terpengaruh gonjangganjing koalisi atau perombakan kabinet. “Golkar bahkan sudah sangat
berpengalaman dalam kekuasaan, pemerintahan, karena itu Golkar tidak
akan terpengaruh irama irama politik yang ditabuh oleh aktor-aktor
politik,” ucap Ical; (c) klausa, seperti klausa dijatuhkan di tengah jalan
pada Kalau sampai SBY dijatuhkan di tengah jalan, tentu dampaknya
terhadap negara akan besar; dan (d) ungkapan, seperti ungkapanbola
liar pada Pada bagian lain, testimoni Gayus juga menjadi bola liar. Partai
Golkar mendesak agar penelusuran praktik mafia pajak di lingkungan
Ditjen Pajak diperluas, tak hanya fokus pada kasus Gayus Tambunan.
Alasan penggunaan bentuk disfemisme di dalam kolom berita utama
surat kabar Joglo Semar,yaitu: (a) menarik perhatian para pembaca, seperti
kata menyeret pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya
butuh dua bukti awal untuk menyeret Nunun Nurbaeti, orang yang disebutsebut membagikan cek pelawat itu pada anggota DPR itu sebagai
tersangka; (b) menegaskan pembicaraan atau menguatkan makna, seperti
kata dipecundangi pada Kami sebagai tuan rumah saja dipecundangi oleh
wasit

apalagi

sebagai

kata tewas pada Tiga

tim

tamu;

orang tewas,

(c)

sementara

variasi
enam

kata,

seperti

orang

lainnya

mengalami luka berat akibat aksi kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di
kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu
(6/2); (d) provokasi, seperti kata digubris pada Kritikan para pegiat
antikorupsi rupanya tidakdigubris oleh pemerintah; dan (e) space (ruang),
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seperti ungkapan bola liar. pada Pada bagian lain, testimoni Gayus juga
menjadi bola liar. Partai Golkar mendesak agar penelusuran praktik mafia
pajak di lingkungan Ditjen Pajak diperluas, tak hanya fokus pada kasus
Gayus Tambunan. (3) Efek penggunaan bentuk disfemisme di dalam
masyarakat, yaitu: (a) membentuk pola berbahasa masyarakat menjadi
kasar; (b) mudah terpancing emosi; (c) psikologis menjadi terganggu; dan
(d) mengaburkan pemahaman.
Keempat penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini
walaupun sama-sama mengangkat masalah bentuk pemakaian disfemisme,
tetapi penelitian ini

menghubungkan obyek

yang diteliti dengan

pembelajaran serta obyek penelitianpun berbeda. Sehingga peneliti
mengambil judul “Pemakaian Disfemisme Pada Wacana Lisan “Indonesia
Lawyers Club”dan Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia
di SMA.
2.2. Kerangka Teori
2.2.1 Disfemisme
Menurut Mangiang dalam Susilo Utami (2010) mendefinisikan
disfemisme sebagai pengerasan makna kata atau membuat makna
kata menjadi kasar. Menurut Wijana yang mengungkapkan bahwa
disfemisme merupakan penggunaan bentuk-bentuk kebahasaan yang
memiliki nilai rasa tidak sopan atau yang ditabukan. Kata tabu,
secara umum, mempunyai pengertian sesuatu yang dilarang (Wijana,
I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi, 2006: 110). Sumarsono dan
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Paina Partana dalam Susilo Utami (2010) mengatakan bahwa
pengertian tabu tidak hanya menyangkut ketakutan terhadap roh-roh
gaib, tetapi berkaitan dengan sopan-santun dan tatakrama pergaulan
sosial. Orang yang tidak ingin dianggap tidak sopan akan
menghindari kata-kata tabu (2002: 107).
Menurut

Abdul Chaer Pengasaran atau disfemia adalah usaha

untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa
dengan kata yang maknanya kasar. Usaha atau gejala pengasaran ini
biasanya dilakukan orang dalam situasi atau untuk menunjukkan
kejengkelan (2002: 145). Kata yang bernilai kasar sengaja digunakan
untuk lebih memberikan tekanan tetapi tanpa terasa kekasarannya.
Misalnya, kata atau ungkapan masuk kotak dipakai untuk mengganti
kata kalah seperti dalam kalimat Liem Swie King sudah masuk kotak.
Seperti kata mencaplok dipakai untuk mengganti mengambil dengan
begitu saja seperti dalam kalimat Dengan seenaknya Israel
mencaplok wilayah mesir itu begitu saja, dan kata mendepak dipakai
untuk menganti kata mengeluarkan seperti dalam kalimat Dia
berhasil mendepak Bapak A dari kedudukannya. Begitu juga dengan
kata menjebloskan

yang

dipakai untuk

menggantikan kata

memasukkan seperti dalam kalimat Polisi menjebloskannya ke dalam
sel.
Namun, banyak juga kata yang bernilai kasar tetapi sengaja
digunakan untuk lebih memberi tekanan sehingga tanpa terasa
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kekasarannya. Misalnya, kata menggondol yang biasa dipakai untuk
binatang seperti anjing menggondol tulang, digunakan dalam
kalimat Akhirnya regu bulutangkis kita berhasil menggondol pulang
piala Thomas Cup itu. Atau juga mencuri yang dipakai dalam
kalimat Kontingen Suriname berhasil mencuri satu medali emas dari
kolam renang. Padahal, dalam pandangan secara hukum sebenarnya
perbuatan mencuri adalah suatu tindakan kejahatan yang dapat
diancam dengan hukuman penjara (Chaer, 2002: 145).
Dari kedua pendapat di atas mengenai disfemisme maka
dapat di maknai bahwa, disfemisme merupakan pernyataan yang
kurang pantas atau bermakna kasar yang biasanya dilakukan orang
pada situasi yang menunjukkan kejengkelan atau untuk membuat
tekanan pada suatu pernyataan. Berkaitan dengan hal itu, pemakaian
disfemisme dalam media massa semata-mata digunakan untuk
mewarnai sebuah judul suatu berita. Hal ini perlu menjadi perhatian
peneliti bahasa karena bahasa yang digunakan mencerminkan
kondisi masyarakatnya. Namun di sisi lain, pemakaian Disfemisme
pada acara-acara televisi maupun media massa dapat dimaklumi
karena redaktur harus dapat menyajikan berita dengan gaya yang
menarik untuk lebih menarik perhatian pemirsa atau pembacanya.
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2.2.2 Bentuk Disfemisme
Pemakaian disfemisme dapat ditemukan dalam bahasa
Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya bentuk disfemisme
dipaparkan sebagai berikut.
a. Kata
Kata merupakan Menurut Ramlan (1967:7) dalam Pateda, kata
merupakan bentuk bebas yang paling sedikit atau dengan kata
lain setiap suatu bentuk bebas merupakan suatu kata. Menurut
bentuknya, kata terdiri atas:
a. kata dasar
b. kata berimbuhan
c. kata berulang
d. kata majemuk
Kata
berimbuhan.

dasar merupakan dasar dari pembentukan kata
Maisalnya,

lari

dalam

kata

berlari.

Kata

berimbuhan ialah kata-kata yang mengalami perubahan bentuk
akibat meleekatnya afiks (=imbuhan) baik di awal, di tengah, di
akhir, baik dengan gabungan, maupun konfiks. Contohnya:
digambar, mempersebahkan tarikan, gemetar, dan sebagainya.
Selanjutnya

yang dimaksud

dengan kata berulang

atau

reduplikasi adalah kata yang mengalami perulangan (Pateda, :7981). Contoh lari-lari, pukul-pukulan, jari-jari, dan sebagainya.
Menurut Abdul Chaer (1994) kata majemuk merupakan hasil
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dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar
baik yang bebas yang terikat tsehingga terbentuk sebuah
konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau
yang baru. Contoh, lalu lintas, kipas angin, rumah sakit.
(1982:125)

kata

majemuk

satu

arti

yang

baru(http//

irfanjunianto.blogspot.com/2011/07)
Contoh Disfemisme dalam Bentuk Kata
diperkosa = digagahi
mati, modar= wafat, meninggal dunia
bertarung = berhadapan
dicabut = diberhentikan

b. Frase.
Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata
atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Dari
batasan tersebut frase memiliki dua sifat, yaitu:
1. frase merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata
atau lebih. Misalnya, frase akan pergi, sakit sekali, kemarin
pagi. Dengan mudah kedua kata itu merupakan unsurnya,
tetapi apabila frase itu terdiri dari tiga kata atau lebih untuk
menentukan unsurnya harus diperhatikan prinsip hirarki
dalam bahasa. Misalnya, frase gedung sekolah itu, yang
sedang membaca, baju baru anak itu.
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2. Frase merupakan satuan yang tidak boleh melebihi batas
fungsi unsur klausa, maksudnya frase itu selalu terdapat
dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu S, P, O, PEL, atau
KET. Misalnya dua orang mahsiswa, gedung sekolah itu,
akan pergi, sakit sekali, kemarin pagi, di halaman (Ramlan,
2005: 139-141).
Contoh Disfemisme dalam Bentuk Frase
sudah mati = telah wafat,telah meninggal
jatuhlah putusan = ditetapkan
sangat seksi = begitu menarik

2.2.3 Wacana Lisan
Wacana

dapat disebut rekaman kebahasaan yang utuh tentang

peristiwa komunikasi. Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan
maupun bahasa tulisan. Wacana mungkin bersifat transaksional, jika yang
dipentingkan ialah isi komunikasi itu, tetapi mungkin bersifat
interaksional jika merupakan komunikasi timbal-balik. Wacana lisan yang
transaksional mungkin berupa pidato, ceramah, tuturan, dakwah,
deklamasi, dan lain sebagainya. Wacana lisan yang interaksional dapat
berupa percakapan, debat, tanya-jawab (di sidang peradilan), dan lain
sebagainya. Dalam wacana lisan penyapa ialah pembicara, sedangkan
pesapa ialah pendengar. menurut Syamsuri dalam Yayat Sudaryat( 2006).
Menurut Sudaryat (2006: 181) Wacana lisan adalah wacana yang
disampaikan dengan medium bahasa lisan. Untuk menerima dan
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memahami wacana lisan, pesapa harus menyimak ujaran penyapa.
Wacana lisan dapat juga berupa ceramah, pidato, diskusi, khotbah, dan
obrolan.

2.2.4 Makna Kontekstual
Menurut

Kridalaksana dalam Wahyuni (2013) makna

kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi dimana ujaran
itu dipakai. Selanjutnya, menurut Faizah (2010: 70) makna
kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada
dalam satu konteks, makna konteks juga berkenaan dengan
situasinya. Makna kontekstual muncul sesuai dengan konteks kata
tersebut dipergunakan, artinya makna muncul sebagai makna
tambahan disamping makna sebenarnyaberupa kesan yang timbul
dari situasi sebab akibat. Menurut Sarwiji dalam Ardiyani (2013)
bahwa makna kontekstual (contekstual meaning) adalah makna kata
yang sesuai dengan konteksnya. Sarwiji memaparkan bahwa makna
kontekstual muncul akibat hubungan sebuah ujaran dan situasi saat
ujaran itu dipakai. Menurut Abdul Chaer dalam Ardiyani (2013)
makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang
berada didalam konteks. makna konteks juga berkenaan juga dengan
situasinya yakni tempat, waktu dan lingkungan penggunaan leksem
itu.
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2.2.5

Bahasa dan Media
Bahasa yang digunakan dalam media elektronik adalah satu
jenis penggunaan bahasa lisan yang dengan tipe bahasa yang
standar. Bahasa yang ucapkan langsung oleh orang dalam sebuah
acara langsung biasanya tidak diedit terlebih dahulu sehingga bahasa
yang digunakan adalah bahasa yang murni.
Bahasa

pers (media massa) memiliki sifat khas seperti

singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan juga menarik. Sifat-sifat
tersebut merupakan salah satu variasi bahasa yang secara tersendiri
dimiliki media massa. Akan tetapi, dalam perkembangan bahasa
akhir-akhir ini, penggunaan bahasa di media massa telah banyak
mengalami perubahan karena bahasa merupakan sarana komunikasi
yang utama. Dengan adanya bahasa, manusia dapat menyampaikan
dan menerima berbagai informasi yang dibutuhkan.
Bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran
dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai
untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Selain itu bahasa juga
sebagai tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun buruk,
tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa, tanda yang jelas dari budi
kemanusiaan.
Menurut Alqalam (2004) dalam Yunita, media massa adalah
intuisi yang kompleks dengan seperangkat proses, praktik, dan
konvensi tempat masyarakat didalamnya dikembangkan dalam
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konteks sosial dan budaya tertentu. Media massa menggunakan
Bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyampaikan berita,
informasi, iklan, opini, dan artikel ke masyarakat pembaca. Secara
tidak langsung media massa merupakan media pendidikan bagi
warga masyarakat dalam berbahasa Indonesia.
2.2.6 Indonesia Lawyers Club
Acara televisi yang begitu populer dikalangan masyarakat pada
saat ini adalah sebuah acara yang sekarang ini menjadi sorotan, bukan
saja karena acara ini dipandu oleh seorang mantan reporter yang hebat.
Indonesia Lowyers Club juga merupakan sebuah acara tentang diskusi
intelektual mengenai permasalahan dan berita yang sedang hangathanganya serta menjadi perhatian publik dari berbagai dimensi
kehidupan. Program talkshow yang memberikan pelajaran hukum bagi
para pemirsanya ini dikemas secara interaktif dan apik serta
menghasilkan diskusi terbuka, selalu menghadirkan narasumbernarasumber utama dan melihat sebuah isu dari berbagai perspektif.
Tidak jarang pula, acara ini menuai kontroversi karena pernah di kritik
oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dilatarbelakangi karena acara
ini telah membuat orang-orang tertentu tersinggung atas tayangannya
tanpa adanya proses editing terlebih dahulu. Padahal acara ini adalah
acara yang membangun budaya diskusi di kalangan intelektual atas
isu-isu yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat. Meskipun
demikian,

Indonesia Lawyer Club ini mendapatkan penghargaan
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sebagai program talk show berita terpaforit pada ajang Panasonik
Gobel Awards 2013. Hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk
meneliti tentang penggunaan bahasa yang ada di dalam acara televisi
Indonesia Lawyer Club yang telah menimbulkan kontroversi
dikalangan masyarakat.

\
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Obyek Penelitian.
Obyek penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
wacana lisan Indonesia Lawyer Club
3.2. Sumber Data
Salah satu komponen penelitian adalah sumber data. Menurut SK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0259/u/1997 tanggal 11 Juli
1997 (dalam Zulkarnaen: 2009) disebutkan bahwa, data adalah segala
fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi,
sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk
suatu keperluan (Arikunto, 2002:96).
Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data
dapat

diperoleh (Arikunto, 2006: 129). Penelitian ini menggunakan

sumber data dari dokumen percakapan dalam diskusi acara televisi
Indonesia Lawyer Club yang didownload dari Internet. Data yang
didownload melalui Internet adalah episode acara Indonesia Lawyer Club
dengan konteks sosial, dan politik. Percakapan

yang didownload dari

Internet dalam acara Indonesia Lawyer Club dimulai pada tanggal 1 Maret
2013 dengan judul vonis Anggie Berat Atau Ringan?, Yang Tumbang
Digigit Nazaruddin, Rhoma Menggoyang SARA, Anggie oh Anggie, Anas
Siap Digantung Dimonas, sedangkan dalam konteks sosial tema yang
dijadikan sampel pada penelitian ini adalah kawin sirih sah atau tidak?,
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bisakah grasi corbi digugat?, FBI Vs Lady Gaga. tabrakan maut apa
hukumnya?, pemerkosa anak layakkah dihukum mati?, kekerasan dan
preman mengancam kita. Data tersebut dijadikan peneliti sebagai hipotesis
dalam penelitian ini.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan pendekatan yang digunakan yakni analisis isi dan
obyek penelitian yang diambil, metode pengumpulan data yang digunakan
penulis adalah metode dokumentasi. Penulis mempunyai dokumentasi
mengenai acara televisi Indonesia Lawyer Club, yang didapatkan dengan
cara download melalui internet. Setelah dilakukan pendokumentasian
terhadap acara televisi Indonesia Lawyer Club, maka penulis kembali
menyimak cuplikan acara telavisi Indonesia Lawyer Club. Kemudian
penulis menulis percakapan pada acara televisi Indonesia Lawyer Club
dalam bentuk skrip percakapan. Langkah selanjutnya, penulis menandai
dengan stabilo bahasa-bahasa disfemisme pada acara televisi Indonesia
Lawyer Club yang terdapat dalam skrip percakapan. Setelah menandai
bahasa-bahasa pemakaian disfemisme pada acara televisi Indonesia Lawyer
Club yang terdapat dalam bentuk skrip percakapan. Penulis kembali
pengelompokkan pemakaian disfemisme yang berupa kata dan frase. Kata
dan frase yang direduksi dari acara televisi Indonesia Lawyer Club tersebut
mencakup dua dimensi yaitu sosial dan politik.
Adapun cara-cara yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan
data adalah : (1) mendownload acara televisi Indonesia Lawyer Club dari
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internet, kemudian disalurkan ke dalam flasdisk; (2) menonton ulang
dengan seksama tayangan acara televisi Indonesia Lawyer Club untuk
menentukan kata dan frasa, yang mengandung disfemisme; (3) menulis
percakapan yang terdapat dalam acara televisi Indonesia Lawyer Club
dalam

bentuk skrip

percakapan; (4)

mengelompokkan pemakaian

disfemisme yang berupa kata dan frase; (5) memasukkan data ke dalam
lembar koding yang dibuat dalam bentuk tabel sesuai kategori yang telah
ditentukan kemudian diberikan kode berdasarkan kategori dan konteksnya.
Adapun contoh bentuk lembar koding yang digunakan dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Contoh Lembar Koding

Lembar Koding
Nama Acara : Indonesia Lawyer Club
Bentuk Kebahasaan : Kata dan Frase
Gaya Bahasa : Disfemisme (D)
Dimensi (konteks): Sosial (S), Politik (P)
No

Bentuk kebahasaan dan Kode
Kata

Frase

1

Korupsi (DP)

Pertunjukan setan (DS)

2

Menghajar (DS)

Kurang Ajar (DP)

3

Pemecah (DS)

Menggoyang
(DP)
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SARA

3.4. Metode Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berisi data yang
bersifat tanpa angka – angka atau bilangan sehingga data bersifat kategori
substansif yang kemudian diinterpretasikan dengan rujukan, acuan, dan
referensi – referensi ilmiah. Penelitian Kualitatif yang bertajuk penggunaan
disfemisme pada acara televisi Indonesia Lowyer Club ini menggunakan:
1.

Analisis Isi
Penggunaan analisis isi untuk penelitian kualitatif tidak jauh
berbeda dengan pendekatan lainnya. Awal mula harus ada fenomena
komunikasi yang dapat diamati, dalam arti bahwa peneliti harus
lebih dulu dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti
dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut (dalam
Rafian’s Journey). Analisis isi (conten analysis) adalah salah satu
metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi berupa pesan
yang

terkandung

sebagai

akibat

komunikasi

yang

terjadi

(Vredenbreght, 1983:66—68; dalam Ekomadyo: 2006) . Penggunaan
teknik ini bertujuan untuk memaparkan secara jelas sebuah wacana.
Menurut artikel yang di tulis oleh Rafian’s yang berjudul
“Metodologi Penelitian (Analisis Isi, Wacana, Semiotika Framing,
Kebijakan Redaksional, Dan Analisis Korelasional)” mengatakan
bahwa Analisis isi dapat dilakukan sebagaimana Pual W. Missing
melakukan studi tentang “The Voice of America”. Analisis isi
didahului dengan melakukan coding terhadap istilah-istilah atau
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penggunaan kata dan kalimat yang relevan, yang paling banyak
muncul dalam media komunikasi. Dalam hal pemberian coding,
perlu juga di catat konteks mana istilah itu muncul. Kemudian,
dilakukan klasifikasi terhadap coding yang telah dilakukan.
Klasifikasi dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna
berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan
untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi. Selanjutnya,
satuan makna dan kategori dianalisis dan di cari hubungan satu
dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi
komunikasi itu (dalam Rafian’s Journey: 2011 ).
2.

Pendekatan Konteks Komunikasi .
Suyono dalam bukunya Pragmatik Dasar-Dasar dan
Pengajaran (1990: 20) membagi konteks menjadi dua macam,
yaitu konteks bahasa dan konteks nonbahasa. Konteks bahasa
dapat dibedakan menjadi:
(a)

konteks dialektal, diantaranya meliputi usia, jenis kelamin,
dan spesialisasi (menunjuk pada profesi);

(b)

konteks diatipik, yang meliputi setting (tempat dan jarak
interaksi); dan

(c)

konteks realisasi yang meliputi cara dan saluran yang

digunakan orang untuk menyampaikan pesan. Cara meliputi
tertulis dan lisan sedangkan saluran misalnya berupa telepon,
telegram, ataupun bersemuka.
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Konteks nonbahasa meliputi konteks fisik dan konteks
sosial-psikologis. Konteks fisik misalnya berupa tempat, waktu
dan hal-hal yang dapat diinderakan. Serta konteks sosilpsikologis misalnya berupa hubungan antar-peran, keadaan batin
para pemeran, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan
lain-lain. Pendekatan ini digunakan untuk dapat mengetahui
makna yang terkadung dalam sebuah konteks komukatif
sehingga dapat diketahui pula tujuan dari peristiwa komunikasi
tersebut dilakukan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk-Bentuk Disfemisme
Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, ditemukan
bentuk disfemisme pada wacana lisan Indonesia Lawyers Club berupa frase
dan kata. Terdapat dua konteks yang sering melatarbelakangi tema yang
diangkat setiap minggu yakni konteks politik dan konteks sosial. Pada
konteks politik tema yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah vonis
Anggie Berat Atau Ringan?, Yang Tumbang Digigit Nazaruddin, Rhoma
Menggoyang SARA, Anggie oh Anggie, Anas Siap Digantung Dimonas,
sedangkan dalam konteks sosial tema yang dijadikan sampel pada penelitian
ini adalah kawin sirih sah atau tidak?, bisakah grasi corbi digugat?, FBI Vs
Lady Gaga. tabrakan maut apa hukumnya?, pemerkosa anak layakkah
dihukum mati?, kekerasan dan preman mengancam kita.
Pemakaian disfemisme wacana lisan Indonesia Lawyers Club berupa
kata dalam konteks politik yaitu 186 dan frase 140. Jumlah pemakaian
disfemisme pada konteks politik dalam bentuk kata dan frase berjumlah 326,
Sedangkan Pemakaian disfemisme dalm konteks sosial lebih sedikit
dibandingkan konteks politik yaitu pemakaian dalam bentuk kata 126 serta
dalam bentuk frase 47, sehingga berjumlah 173.
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Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pemakaian disfemisme pada
Wacana Lisan Indonesia Lawyers Club dalam bentuk kata dan frase dapat
dilihat dibawah ini:
4.1.1 Pemakaian Disfemisme dalam Bentuk Kata pada Wacana Lisan
“Indonesia Lawyers Club” dalam Konteks Sosial (KS) dan Konteks
Politik (KP)
Menurut hasil penelitian banyak sekali ditemukan pemakaian
disfemisme pada wacana lisan Indonesia Lawyers Club berupa bentuk
kata dalam Konteks Sosial (KS) dan Konteks Politik (KP), pada tema
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah vonis Anggie Berat
Atau

Ringan?,

Yang

Tumbang

Digigit

Nazaruddin,

Rhoma

Menggoyang SARA, Anggie oh Anggie, Anas Siap Digantung Dimonas,
serta dalam konteks sosial tema yang dijadikan sampel pada penelitian
ini adalah kawin sirih sah atau tidak?, bisakah grasi corbi digugat?,
FBI Vs Lady Gaga. tabrakan maut apa hukumnya?, pemerkosa anak
layakkah dihukum mati?,

kekerasan dan preman mengancam kita.

seperti kata:
1.

Diperkosa, kata perkosa di sini bermakna kasar karena menyatakan
hal yang tidak senonoh di muka umum. Sebenarnya kata ini sangat
lazim didengar, namun sebenarnya kata ini memiliki nilai rasa
yang cenderung kasar. Penggunaan kata diperkosa dapat dilihat
pada penggalan dialog berikut:
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………………………………………………………………………………
Karni Ilyas
: ada seorang hakim agung yang mengatakan bahwa
proses penyelidikan pidana kekerasan seksual itu sangat
menghancurkan wanita karena prose situ seolah-olah diperkosa
kembalikarena dia harus bercerita dan mengingat kembali memori
tentang apa yang terjadi.
…………………………………………………………………….
(22 Januari 2013)
2.

Mayat, kata mayat merupakan disfemisme dalam bentuk kata,
karena dianggap kasar tidak sesuai dengan konteks, seharusnya
kata digunakan, seperti pada penggalan dialog berikut:

3.

……………………………………………………………………………….
Karni Ilyas: sekarang kita ke kakak ipar dari korban, apakah anda
datang setelah mayat di rumah? Terus waktu itu apa pembicaraan
di keluarga? Dan apa harapan anda?
………………………………………………………………………
(22 Januari 2013)
Miskin, kata miskin merupakan disfemisme dalam bentuk kata
karena dianggap merendahkan golongan tidak mampu, penggunaan
kata ini dapat dilihat pada penggalan dialog berikut:
………………………………………………………….
Prof. Irwanto : jangan-jangan orang seperti ini adalah orang-orang
yang frustasi dengan hidupnya yang miskin terhadap kemunafikan
golongan tertentu atau pemerintah atau dia pernah menjadi korban
waktu lalu dan tidak pernah ditangani
………………………………………………………..
(22 Januari 2013)

4.

Jadul, kata jadul dianggap bagian dari disfemisme dalam bentuk
kata, sebab kata ini menganggap rendah sesuatu, pemakaiannya
dapat dilihat pada penggalan dialog berikut:
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……………………………………………………………………………….

5.

Eva : untuk pihak kepolisian agar lebih responsif, dari sisi
perlindungan anak , kalau saya lihat polisi dalam melakukan
dakwaan itu masih saja rujukannya KUHP yang jadul itu.
………………………………………………………………….
(22 Januari 2013)
Berdebat, kata berdebat dianggap disfemisme dalam bentuk kata,
walaupun

mermaksud

memberi

tekanan

pada

pernyataan.

pemakaian kata ini dapat dilihat pada penggalan dialog berikut:

6.

………………………………………………………………………
Hendri Y
: saya sanggup berdebat dengan siapapun mala
mini bahwa itu adalah bukan hak prerogatif presiden dengan
diamandemennya UUD’45.
………………………………………………………………………
(29 Mei 2012)
Gengnya, kata gengnya merupakan bagian dari disfemisme karena
kata ini sangat kasar untuk menyatakan arti kelompoknya.
Pemakaian kata ini dapat dilihat pada penggalan dialog berikut:
……………………………………………………………………………
Hotman
: seluruh BAP yang mengarah ke gengnya dia yaitu
Anggie segala macam, tidak disidik oleh KPK.
………………………………………………………………………
(29 Mei 2012)

7.

Anak buah, kata anak buah merupakan disfemisme karena
bermakna menganggap rendah. Penggunaannya dapat dilihat pada
penggalan dialog berikut:
………………………………………………………………………
Hotman: begitu juga si Jefri anak buahnya si Anggie, sampai hari
ini tidak di BAP.
………………………………………………………………………
(14 Maret 2012)
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8.

Target, kata target dinilai kasar sehingga masuk dalam golongan
disfemisme. Penggunaannya dapat dilihat dalam penggalan dialog
berikut:
……………………………………………………………………..
Hotman : Jadi yang saya masukkan di sini, dari sejak penyidikan
dan persidangan saat ini memang target utama yang hanya
dikorbankan adalah Nazar.
……………………………………………………………………..
(14 Maret 2012)

9.

ngancam, kata ngancam digolongkan dalam disfemisme karena
dianggap masih kasar. Penggunaan kata ini dapat dilihat pada
penggalan dialog berikut:
………………………………………………………………………………
Tridianto: kemudian orang-orangnya meneror dan ngancam saya
dengan berbagai macam cara.
…………………………………………………………………….
(14 Maret 2012)

10.

mabok/mabuk, kata mabuk, dikategorikan dalam disfemisme.
Penggunaannya dapat dilihat pada cuplikan dialog berikut:

…………………………………………………………………………….
Pengacara Nazar: sebentar Bang, memang dia telpon, tapi Cuma
mengatakan “apakah kamu lagi mabok? Uruslah istrimu yang
empat itu, itulah pesan Nazaruddin.
…………………………………………………………………….
(14 Maret 2012)
Itulah uraian dari sebagian bentuk kata dan pemakaiannya
dalam dialog Indonesia Lawyers Club, sehingga dikategorikan
sebagai disfemisme. Agar mengetahui lebih rinci tentang
pemakaian disfemisme dalam bentuk kata, berikut ini merupakan
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kata-kata yang dipakai pada wacana lisan Indonesia Lawyers Club
pada Konteks Sosial (KS) maupun Konteks Politik (KP).
Tabel. 2 Pemakaian Disfemisme Bentuk Kata dalam Wacana
Lisan “Indonesia Lawyers Club”
Kata
diperkosa
sadis
memperkosa
mengejar
perkosaan
meledak
dituduh
nginjak
napi
kejahatan
penjahat
ngoceh
rusak
terkena
menderita
hancur
mayat
meminta
kekejian
miskin
mati
mayat
pelacuran
menggelitik
bedah habis
disodorkan
cecah
diloloskan
abal-abalan
ditimpahkan
sinyal
pencabutan
berbekas
ancaman
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kawin
menggugurkan
diam-diam
pemerkosa
monster
kacau
keji
dicabut
mengancam
mengupas
mengheboh-hebohkan
ngelantur
menolak
mengagetkan
menghina
pencabutan
berdebat
dituduh
nginjak
napi
kejahatan
penjahat
kawin
diam-diam
dituduh
nginjak
napi
kejahatan
penjahat
ngoceh
rebut
mengancam
mengupas
ngelantur
memerangi
mendadak
mengheboh-hebohkan
menyelundupkan
berdebat
dihapus
belas kasihan
ditabrak
bungkuk-bungkuk
nginjak
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galau
cacat
berantas
kupas
menyarang
benci
tercecer
ngelantur
tuntutan
menutup-nutupi
penyerang
marak
bencong
tunduk
isu
demo
dituduh
main
penoda
memerangi
gali
sialnya
berciuman
omongan
tabrakan
kupas
penabrak
mati
ditutupi
isu
unek-unek
mati
tergeletak
kemiskinan
sialnya
disorot
sorotan
tubrukan
kejahatan
rebut
keras
ngeri
gubris
berantem
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bacok-bacokan
kabur
buang
buruh
nantang
tercecer
pemerasan
hilang
narkoba
diserbu
bandel
musuh
penjara
dituduh
kubu
mainnya
anak buahnya
digantung
tersangka
ditolak
target
lingkaran
masukkan
korupsi
gonta-ganti
bunuh
nol
TSK
dilepaskan
dikotakkan
menghina
ngomong
meneror
ngancam
mabuk
keroyok
bohong
dihina
bonsai
melunder
bolak-balik
penjara
korupsi
menyusahkan
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diangkat
tekanan-tekanan
ditekan
dibui
menuduh
dilanggar
tangisi
sedih
pertontonkan
dijerat
diungkap
koruptor
diletakkan
tersangka
terpencar-pencar
menyeret
diseret
amburadul
bermain
kembalikanlah
pulanglah
suap-menyuap
membongkar
diberentikan
dicabut
dipecat
omongan-omongan
dihabiskan
diancam
meniadakan
menghancurkan
penghancuran
Penyadapan
Teriaklah
digigit
penggeledahan
menelusuri
mampir
tuduhan-tuduhan
rumor
sangat seksi
gigitan
aneh-aneh
topeng
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salah kaprah
bertumbangan
terkena
dicerca
ditertawakan
masalah
perampok
pengancaman-pengancaman
perintahkan
masalah-masalah
was-was
akar-akarnya
serang-menyarang
diserang
mengejar
dikucurkan
menjerat
persengkokolan
lingkarannya
oknum
menakut-nakuti
tersangka
gerah
serangan
paksa
mendorong-dorog
merendahkan
disinggung-singgung
tuduhan
uang-uang
modus
dijatuhkan
digigit
penggeledahan
menelusuri
mampir
tuduhan-tuduhan
rumor
sangat seksi
disangka-sangaka
bohong
disangkal
terang-benderang
melebar-lebar
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ngasi
dijajakan
Digiring
Jatuh
lobi-lobi
disangka-sangaka
uang gelap
dipotong
pelecehan
Suruh
golkan
gencar
mencecar
penggeledahan
dihambur-hamburkan
permainan-peramainan
jebol
tonjolkan
tunduk-tunduk
terawangan
menuding
masuki
menggali
dipotong
Tabir
mengeroyok
jebol
penakut
pengecut
licik
lihai
tunduk
tuntutan
gempuran-gempuran
mempleset-plesetkan
ditakut-takuti
mati
penakut
pengecut
pasang badan
tersandra
kepal
ekor
diangkat
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diberhentikan
dipecat
celakanya
telisik
diburu
pasang badan
menuding
dikorup
melecehkan
isu-isu
pemberontak
dibubarkan
menghantam
kemiskinan
melorot
hancur
dihajar
berkelahi
perang
bulu kusut
kalah telak
pasang badan
pertarungan-pertarungan
kemiskinan
ribut-ribut
Mengejar
pontang-panting
heboh
menjerat

4.1.2 Pemakaian Disfemisme dalam Bentuk Frase pada Wacana Lisan
“Indonesia Lawyers Club” dalam Konteks Sosial (KS) dan Konteks
Politik (KP)
Menurut hasil penelitian banyak sekali ditemukan pemakaian
disfemisme pada wacana lisan Indonesia Lawyers Club berupa bentuk
frase dalam Konteks Sosial (KS) dan Konteks Politik (KP), pada tema
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah vonis Anggie Berat
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Atau

Ringan?,

Yang

Tumbang

Digigit

Nazaruddin,

Rhoma

Menggoyang SARA, Anggie oh Anggie, Anas Siap Digantung Dimonas,
serta dalam konteks sosial tema yang dijadikan sampel pada penelitian
ini adalah kawin sirih sah atau tidak?, bisakah grasi corbi digugat?,
FBI Vs Lady Gaga. tabrakan maut apa hukumnya?, pemerkosa anak
layakkah dihukum mati?,

kekerasan dan preman mengancam kita.

Seperti frase:
1.

Sangat tidak bermutu, frase sangat tidak bermutu dianggap
disfemisme, sebab bernilai rasa kasar. Penggunaannya dapat dilihat
pada penggalan dialog berikut:
………………………………………………………………………………
Hotman Paris: jadi gini, saya tidak perlu menanggapi jawaban dari
rekan saya yang dari cilacap yang sangat tidak bermutu.
………………………………………………………………………
(14 Maret 2012)

2.

Monster kejahatan, frase monster kejahatan dikategorikan sebagai
Disfemisme karena memiliki nilai rasa yang kurang pantas untuk
menyebut manusia sebagai monster. Penggunaan frase ini dapat
dilihat pada penggalan dialog berikut:
……………………………………………………………………
Prof Irwanto: apakah monster kejatan ini banyak sekali, ada
pembunuh bayaran, ada pemerkosa, ada koruptor, tetapi yang
paling penting, monster itu tidak aka nada karena dia sendiri.
………………………………………………………………………
(22 Januari 2013)
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3.

Berjalan mengangkang, frase berjalan mengangkang dimasukkan
ke dalam disfemisme karena mengungkapkan hal yang tidak
senonoh. Penggunaan frase ini dapat dilihat pada penggalan dialog
berikut:
………………………………………………………………………
Akbar Rizal: mari kita bayangkan anak ini tujuh tahun usianya dan
seharusnya bermain petak umpet dengan teman-temannya tapi dia
harus berjalan mengangkang dari depan dan belakang dan
seterusnya serta itu dilakukan oleh orang yang seharusnya
melindungi dia.
……………………………………………………………………
(22 Januari 2013 )

4.

Nggak benar, frase nggak benar ini termasuk dalam disfemisme
dalam konteks ini, karena memiliki nilai rasa kasar terhadap siapa
yang dituju pembicara. Penggunaan frase ini dapat dilihat pada
penggalan dialog berikut:
………………………………………………………………….
Sudding: makanya saya bilang kerja komisi yudisial ini dalam
melakukan seleksi hakim nggak benar.
…………………………………………………………………..
(22 Januari 2013)

5.

Menyediakan diri, frase menyediakan diri merupakan frase yang
termasuk dalam disfemisme karena

bernilai

rasa negatif.

Penggunaan frase ini dapat dilihat pada penggalan dialog berikut:
…………………………………………………………………..
Reza: lebih kacau lagi karena pelaku memiliki pesona sedemikian
rupa entah itu dengan cara mengundang iba atau dengan cara
memancarkan pesona bahwa aku adalah pelindungmu maka korban
yang notabennya adalah anak-anak ini justru secara suka rela
menyediakan dirinya pada pelaku.
…………………………………………………………………….
(22 Januari 2013)
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6.

Tidak akan mungkin nyampai, frase tidak akan mungkin nyampai
ini memiliki nilai rasa yang tidak sopan, maka dimasukkan dalam
disfemisme. Penggunaan frase ini dapat dilihat pada penggalan
dialog berikut:
………………………………………………………………….
Hotman Paris: Gue melihat penampilan beliau dari cilacap ini
tidak akan mungkin nyampai ke Rictculton.
……………………………………………………………..
(14 Maret 2012)

7.

Divonis masuk, frase divonis masuk sangat kasar. Frase ini
bersinonim dengan divonis bersalah, namun kata ini lebih sopan.
Penggunaan frase divonis masuk ini dapat dilihat pada penggalan
dialog berikut:
……………………………………………………………………
Hotman Paris: jadi maksud saya, walau kami ingin bahwa Nazar
itu dari segi teori bukan tindak pidana korupsi, tapi memang
arahnya dia akan satu-satunya yang akan divonis masuk.
……………………………………………………………………
(14 Maret 2012)

8.

Sudah sesat, frase sudah sesat memiliki nilai rasa yang kasar
sehingga dimasukkan ke dalam disfemisme frase ini bersinonim
dengan sudah keliru namun frase sudah keliru lebih halus.
Penggunaan frase sudah sesat ini dapat dilihat pada penggalan
dialog berikut:
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………………………………………………………………..
Deni: ketiga ada lagi pengacara, dia minta Rosa untuk bongkarbongkar kasus, tugas pengacara itu membela bukan malah
menyuruh bongkar-bongkar kasus, ini sudah sesat kita semua ini.
………………………………………………………………
(15 Januari 2013)
9. Perampokan

beramai-ramai,

frase

perampokan

beramai-ramai

termasuk dalam disfemisme karena bernilai kasar. Dapat dilihat
penggunaan frase ini pada penggalan dialog berikut:
………………………………………………………………………….
Karni Ilyas: Apa poin anda, apakah anda ingin mengatakan bahwa ini
adalah perampokan beramai-ramai?
……………………………………………………………………….
(14 Maret 2012)
10. Bekas rektor, frase bekas rektor ini bersinonim dengan mantan rektor
namun mantan rektor bernuansa lebih sopan sehingga frase bekas
rektor termasuk dalam disfemisme karena bernilai rasa kasar.
Penggunaan frase ini dapat dilihat pada penggalan dialog berikut:
……………………………………………………………………….
Karni Ilyas: Baik, saya mau bertanya kepada bapak Azzumardi, beliau
ini bekas Rektor UIN.
………………………………………………………………………
(14 Agustus 2012)
Itulah uraian dari sebagian bentuk frase dan pemakaiannya dalam
dialog Indonesia Lawyers Club, sehingga dikategorikan sebagai
disfemisme.

Agar

mengetahui

lebih rinci tentang pemakaian

disfemisme dalam bentuk frase, berikut ini merupakan
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daftar frase

yang dipakai pada wacana lisan Indonesia Lawyers Club pada Konteks
Sosial (KS) maupun Konteks Politik (KP).
Table 3. Pemakaian Disfemisme Bentuk Frase dalam Wacana
Lisan “Indonesia Lawyers Club”
FRASE
mala petaka
obyek kekerasan
monster kejahatan
berjalan mengangkang
nggak bener
obyek kekerasan
kemaluannya yang rusak
menyediakan dirinya
pembunuh bayaran
bedah habis
nggak benar
nikah sirih
menyediakan diri
pencabutan laporan
jaringan mafia
menghancurkan wanita
kasus perkosaan
hidupnya yang miskin
tempat pelacuran dihancurkan
cecah dengan pertanyaan
perkosaan sadis
bersifat ancaman
jaringan mafia
memerangi narkoba
ini akan hancur
mengalirkan duit
gertak sambal
menodai agama
tabrak sana sini
jatuhlah putusan
memakan uang rakyat
main bubarkan
siang bolong
mau bungkuk-bungkuk
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memberantas penjahat
mengalirkan duit
rakyatnya dibantai habis
tertawa termehek-mehek
tabrakan maut
konsumsi media
meminjam adat
target utama
turun ke jalan
uang jago
membeli petugas
memakan uang rakyat
orang berduit
dihujat habis-habisan
nggak engah
penyesatan opini
nggak nyambung
sangat tidak bermutu
tidak akan mungkin nyampai
divonis masuk
ia bersih
punya duit
antar duit
bayar honor
akan terpotong
orang bodoh
tukang jamu
jamu palsu
sangat ambigu
semakin malam semakin panas
mukanya muka nabi
otaknya mujahal
arena pengadilan
tidak pantas
hukumnya dangkal
berpikiran kotor
berpikiran jorok
rusaknya republik
tidak sedih
tidak dibayar
setengah jalan
mulut kamu
mulutmu ngelawan
kamu yang diam
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manusia tidak bermoral
bodohkan rakyat
jangan melamar
bukan minta-minta kasus
jangan pinjam
injak-injak hukum
tidak melebar kemana-mana
melebar kemana-mana
boleh melebar
monyet lampung
gantung saya
sudah hancur
akan dikeluarkan
hukum akan mati
seakan-akan tidak berdosa
lonceng kematian hukum
membongkar korupsi
tidak bodoh
bagian misteri
penuntut yang bermain-main
gerakan pemberontakan
membongkar kasus-kasus
mencabut pengacara
sangat memalukan
berpikir lebih keras
ancaman pembunuhan
bubar semua
aliran dana
surat pencekalan
sangat seksi
tangkap pemerkosanya
ikut-ikutan salah kaprah
berjalan ditempat
virus gigitannya
merembet kemana-mana
bermain data
banyak disorot
perampokan beramai-ramai
menggarap suara
dipaksakan untuk masuk
disebut-sebut
mencari untung
mafia anggaran
tukang gado-gado
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turun jalan
proses yang gelap
banyak bermain
orang-orang bego
ngambil duit
ngeri-ngeri sedap
parah sekali
mengganggu saya
gendong-gendong cucu
sudah tua
hancur berantakan
luarbiasa parahnya
keterangan palsu
tidak jantan
tidak pantas
sudah sesat
dikamar-kamar praktek
mulut macam
mulut buaya
tukang ramal
tukang sampah
membongkar dugaan-dugaan
merusak pikiran
menikmati uang rakyat
tidak nyeleweng
bekas rektor
pertarungan politik
negeri ini akan hancur
nggak pantas
kuras air mata
sistem keroyok
jelek urusannya
bakal golin
sudah hancur-hancuran
orang-orang miskin
mengatur siasat
memerangi kemiskinan
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4.2

Makna Disfemisme Berdasarkan Pemakaiannya dalam Wacana Lisan
Indonesia Lawyers Club
Pemakaian Disfemisme dalam Acara Televisi Indonesia Lawyers
Club merupakan suatu sajian yang menarik bagi para penontonnya.
Disfemisme yang timbul pada dialog-dialog dialog diskusi ini seolah-olah
menjadi bagian penting yang harus disaksikan karena muncul aksen-aksen
menarik, sehingga dapat menarik minat penonton atas apa yang disajikan
dalam acara ini. Setiap kasus-kasus hukum yang dibahas selalu
menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat bahkan tidak jarang
kelompok

pro dan kontra saling bersitegang dengan pernyataannya,

sehingga terjadi perdebatan hebat antara kelompok diskusi. Oleh karena
itu, acara ini menimbulkan nuansa diskusi yang begitu menantang antara
peserta diskusi dari golongan-golongan pejabat elit dengan pengacarapengacara hebat yang ahli dibaidang hukum.
Pemakaian disfemisme pada wacana lisan Indonesia Lawyers Club
menimbulkan makna yang berkonotasi negatif sehingga acap kali timbul
kesalahfahaman antara peserta diskusi. Selain itu, makna yang ditimbulkan
juga berefek buruk pada penggunaan bahasa masyarakat sehingga timbul
spekulasi bahwa masyarakat Indonesia kurang memahami tata kesantunan
dalam berbicara terhadap lawan bicara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan
penggunaanya dalam konteks politik dan sosial.
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4.2.1 Konteks Politik
Pemakaian disfemisme dalam konteks politik

sangat banyak

ditemukan, selain ditemukan dalam bentuk kata, pemakaian disfemisme
yang cukup banyak juga ditemukan dalam bentuk frase. Contohnya dapat
dilihat pada penggalan dialog berikut ini:
………………………………………………………………………
(1)

Taufik :“Tetapi yang jelas agak sedikit panik atau nerves tapi yang
jelas alur pikirnya ada yang nggak nyambung. Ini kan beliau aja
yang tahu karna ini ibarat hukum supir bajai lah, hanya beliau dan
tuhanlah yang tahu.”
…………………………………………………………………….
(tayang 11 Desember 2012)

Kata gak nyambung pada kutipan dialog Acara Televisi Indonesia
Lawyers Club diatas sangat kasar apabila berbicara secara langsung
kepada lawan bicara untuk menyatakan makna bahwa perkataan dari
lawan bicaranya dinilai kurang relevan dengan topik yang dibahas, serta
jawaban yang diberikan tidak relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan
oleh moderator diskusi.
………………………………………………………………………
(2)

Ruhut S.
: “Oke Bang, apa dari tadi dia tidak melebar
kemana-mana? Kok giliran mereka boleh melabar, giliran kami
tidak. Kami minta keadilan dong Bang. Bang dari tadi monyet
lampung ini ngomong aku diam Bang, dia dari tadi menghina
kader saya apapun ini kader saya.”
……………………………………………………………………
(Tayang, 14 Maret 2012)
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Selain itu, frase melebar kemana-mana memiliki nilai yang lebih
kasar, frase ini bermakna melebih-lebihkan sesuatu peryataan yang
bermaksud

membahas

masalah

yang

tidak

seharusnya

dibahas.

dibandingkan dengan frase mengait-ngaitkan,karena bermakna lebih
sopan. Kemudian Frase monyet lampung dinilai kasar dan memiliki nilai
rasa yang menyeramkam karena manusia disamakan dengan binatang
yaitu monyet, apabila diperhatikan monyet akan melakukan segala hal
untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, Ruhut menyebut Hotman
seperti monyet karena selalu memotong saat ia, sehingga Ruhut
bermaksud untuk memaki Hotman.
………………………………………………………………………
(3)

Karni Ilyas: “Pemirsa acara kita lanjutkan, saya minta yang
menjadi pembicara tidak menyinggung pribadi, agama orang, suku
orang, kampung orang. Kita selama ini membanggakan diskusi ini
diskusi intelektual. Tolong tunjukkan intelektualitas, dan kalau ini
masih dilanggar saya akan keluarkan.”
……………………………………………………………………..
(Tayang 14 Maret 2012)

Kata keluarkan pada konteks diatas memiliki nilai rasa yang lebih
kasar karena seseorang seolah-olah diusir atau dipaksa meninggalkan
sebuah tempat karena sebuah kesalahan. Moderator merasa kecewa karena
peraturan dalam diskusi tidak dipatuhi peserta diskusi. Kata yang
bersinonim dengan kata keluarkan adalah silahkan meninggalkan tempat
atau ruangan, yang dirasa lebih halus maknanya.
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……………………………………………………………………
(4)

(5)

Ruhut S.
: “Hei, jangan kau bawa-bawa masalah pribadi
kesini. Kamu yang diam saya lagi ngomong. Inilah manusia tidak
bermoral, dari tadi kau ngomong aku diam. Biar seluruh rakyat
Indonesia tahu, yang bilang mereka tidak di bayar adalah yang
namanya Nazar. Jangan kita bodohkan rakyat itu biar tahu rakyat
itu. Bang sistem hukum kita adalah eropa kontinental bukan
Englocektian, jangan melamar, jadilah lawyer seperti saya yang
diminta bukan minta-minta kasus.”
Hotaman Paris : “Itu kan mulut kamu ngomong. Kamu lawyer
ayam tanpa kepala itu. Kata Sahetapi ayam tanpa kepala.”
……………………………………………………………………..
(Tayang, 14 Maret 2012)

Frase minta-minta kasus merupakan disfemisme dari frase mencari
kasus. Frase minta-minta kasus bermakna lebih kasar dari pada frase
mencari kasus karena frase minta-minta kasus memiliki makna, seseorang
seolah-olah diibaratkan seperti pengemis, sehingga lawan tutur yang
merasa pernyataan itu ditujukan kepadanya akan mudah emosi. Kemudian
frase mulut kamu ngomong merupakan pernyataan kemarahan dari lawan
tutur yang tidak menerima dengan pernyataan penutur sebelumnya
sehingga lawan tutur menggunakan frase mulut kamu ngomong yang
memiliki nilai rasa kasar. Frase mulut kamu ngomong sama maknanya
dengan perkataan anda, namun frase perkataan anda lebih santun
dibanding dengan frase mulut kamu ngomong. Selain itu ada juga frase
manusia tidak bermoral yang tidak pantas diucapkan sesama manusia
karena dinilai sangat kasar. Sebaiknya penutur mengucapkan frase anda
kurang sopan

yang memiliki nilai rasa lebih halus atau netral

dibandingkan frase manusia tidak bermoral.
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………………………………………………………………………
(6)

Karni Ilyas
: Anda setuju tidak dengan saya bahwa gigitan
Nazaruddin itu sudah bertumbangan. Mengapa anda selalu
menyebut nama tersangka dengan inisial AAM, ZM, mengapa?
……………………………………………………………………..
(Tayang, 11 Desember 2012)

Kata gigitan pada konteks ini memiliki makna orang-orang yang
sering disebut, namun disini digunakan kata gigitan agar pernyataan
tersebut terkesan lebih menguatkan suatu pernyataan. kata gigitan dinilai
memiliki nilai rasa yang menyeramkan

sehingga kurang sopan atau

memiliki makna yang negatif dibandingkan dengan hasil pengakuan. Kata
bertumbangan juga memiliki arti yang sama dengan berjatuhan, namun
kata tumbang dan jatuh

ini menimbulkan kesan yang berlebihan dan

berkonotasi negatif. Sebaiknya, digunakan kata terbukti memiliki konotasi
yang lebih halus daripada kata bertumbangan yang terkesan melebihlebihkan.
……………………………………………………………………
(7)

(8)

Pengacara Nazar
: Saya mau Tanya aja ke pak Cilacap ini,
dari tadi dia mengatakan apa adanya tapi menurut saya pasti ada
apa-apanya. Saya mau uji ini, benar nggak ini orang.
Tridianto
: Ini bukan pengandilan saya disini cuma klarifikasi,
yang saya tahu saya katakan, yang saya tidak tahu saya tidak tahu.
Tapi disini seolah-olah semua keroyok saya, saya di bilang
bohong, saya dihina ini apa. Acara ini ditonton oleh orang banyak.
……………………………………………………………………..
(Tayang, 11 Desember 2012)
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Frase benar nggak ini orang merupakan frase yang dapat
menimbulkan efek tersinggung kepada lawan tutur karena frase tersebut
sama dengan jujur atau tidaknya, tapi dengan frase benar nggak ini orang
memiliki makna merendahkan seseorang atau tidak menghormati
seseorang. Apalagi frase tersebut diucapkan sacara langsung serta berada
pada satu tempat dengan lawan tutur. Frase benar nggak ini orang ini
sama dengan bapak ini dapat dipercaya tidak, namun frase ini lebih
santun. Kemudian kata keroyok memiliki makna negatif sehingga makna
kata ini bernilai rasa kasar. Penutur menggunakan kata ini untuk
membuktikan rasa kekecewaan karena dirasa dirinya tidak dipercaya dan
tidak dihormati di depan umum.

……………………………………………………………………..
(9)

(10)

Ruhut S.
: “Hei, jangan kau bawa-bawa masalah pribadi
kesini. Kamu yang diam saya lagi ngomong. Inilah manusia tidak
bermoral, dari tadi kau ngomong aku diam. Biar seluruh rakyat
Indonesia tahu, yang bilang mereka tidak di bayar adalah yang
namanya Nazar. Jangan kita bodohkan rakyat itu biar tahu rakyat
itu. Bang sistem hukum kita adalah eropa kontinental bukan
Englocektian, jangan melamar, jadilah lawyer seperti saya yang
diminta bukan minta-minta kasus.”
Hotaman Paris : “Itu kan mulut kamu ngomong. Kamu lawyer
ayam tanpa kepala itu, kata Sahetapi ayam tanpa kepala.”
…………………………………………………………………..
(Tayang, 11 Desember 2012)

Frase di atas merupakan kata dan frase yang dapat menyebabkan
penutur maupun lawan tutur mudah emosi. Frase minta-minta kasus
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merupakan disfemisme dari frase mencari kasus. Frase minta-minta kasus
bermakna lebih kasar dari pada frase mencari kasus karena frase mintaminta kasus memiliki makna seseorang seolah-olah diibaratkan seperti
peminta-minta sehingga lawan tutur merasa tidak dihormati, sehingga
lawan tutur yang merasa pernyataan itu ditujukan kepadanya akan mudah
emosi. Kemudian frase mulut kamu ngomong merupakan pernyataan
kemarahan dari lawan tutur yang tidak menerima dengan pernyataan
penutur sebelumnya sehingga lawan tutur menggunakan frase mulut kamu
ngomong yang memiliki nilai rasa kasar. Frase mulut kamu ngomong sama
maknanya dengan perkataan anda, namun frase perkataan anda lebih
santun dibanding dengan frase mulut kamu ngomong. Selain itu disana ada
juga frase manusia tidak bermoral yang tidak pantas diucapkan sesama
manusia karena dinilai sangat kasar. Sebaiknya penutur mengucapkan
frase anda kurang sopan yang memiliki nilai rasa lebih halus atau netral
dibandingkan frase manusia tidak bermoral.
………………………………………………………………………
(11)

Hotman
: Begini, Rossa itu bukanlah pengusaha yang punya
duit untuk gonta ganti pengacara, itu semua adalah titipan. Saya
yakin bukan Rossa yang bayar honor pengacaranya, kemudian tibatiba ganti kepada Bagio. Bagaimana seorang pegawai bisa
mengganti-ganti lawyers. Tapi karna Dia adalah saksi kunci, tanpa
Dia semua penyidikan terhadap anggie, Bos besar, Ketua Besar
yang sudah BAP. BAP itu kan dari Dia, akan terpotong sudah.
………………………………………………………………………
(Tayang, 14 Maret 2012)
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Frase gonta ganti

dirasa bernilai kasar karena bermakna

menunjukkan rasa marah terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Frase ini
sama artinya dengan frase berganti yang memiliki makna yang lebih
sopan. Kemudian kata terpotong memiliki makna yang menunjukkan rasa
kecewa seseorang terhadap sesuatu. Selain itu, memiliki nilai rasa yang
kasar atau berkonotasi negatif, kata terpotong sama artinya dengan
terhenti, namun kata terhenti memiliki konotasi yang lebih halus.

(12)

………………………………………………………………………
Ruhut sitompul
: Jelas apa yang kita bicarakan tantang apa
yang dikatakan Anas. Jelas masalah Wisma Atlet itu lebih banyak
bicara politik, hukumnya sangat dangkal. Maksud saya, kenapa
orang lain boleh mempolitisir kasus ini sampai rating kami turun,
kok boleh. Giliran Anas mengatakan siap digantung kalau dia ada
terima seperakpun kaitannya dengan Hambalang, kenapa gak
boleh. Dan juga jangan ada anggapan seolah-olah supaya
Hambalang tidak diangkat. Itu kan orang-orang yang berpikiran
kotor berpikiran jorok.
………………………………………………………………………
(Tayang, 14 Maret 2012)

Kata hukumnya sangat dangkal sama dan berpikiran kotor
merupakan frase yang berkonotasi negatif karena bermakna menilai
rendah sesuatu. Frase hukumnya sangat dangkal sama artinya dengan
dasar hukumnya tidak kuat, namun frase dasar hukumnya tidak kuat ini
dikatakan berkonotasi positif. Frase berpikiran jorok dan berpikiran kotor
ini memiliki makna menghina seseorang sehingga menyebabkan lawan
bicara menjadi tersinggung. Sebaiknya, kata ini diganti dengan berburuk
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sangka. Kedua frase ini sama artinya,

namun frase berburuk sangka

memiliki nilai yang lebih halus dibandingkan frase berpikiran jorok dan
berpikiran kotor.
Berdasarkan contoh diatas, dapat dikatakan bahwa dalam acara
televisi yang begitu populer dikalangan masyarakat merupakan sebuah
diskusi intelektual yang kurang memperhatikan penyampaian bahasa.
Contoh-contoh tersebut bersumber dari Acara Televisi Indonesia Lawyers
Club yang bertemakan Anas Siap digantung dimonas dan yang tumbang
digigit Nazaruddin bahwa dengan banyaknya penggunaan disfemisme,
menunjukkan peserta diskusi mengabaikan prinsip kesopanan dan saling
menghormati. Acara ini merupakan acara yang memandang kasus dari segi
hukum, tapi beberapa kelompok peserta diskusi

menggunakan

kesempatan berdiskusi untuk saling menjatuhkan didalam partai politik,
serta ada juga sekelompok peserta diskusi yang berusaha mengembalikan
citra baik dalam partai politiknya yang sudah tidak mendapat kepercayaan
masyarakat akibat dari perilaku korupsi para kandidat dalam partainya.
Sehingga sebuah diskusi intelektual yang harusnya penuh dengan analisisanalisis

ilmiah

dan

argumen-argumen

yang

komunikatif

terjadi

kesalahpahaman antara peserta diskusi, dan membuat peserta lain
tersinggung atau merasa direndahkan. Tentunya hal semacam ini tidak
baik dalam sebuah diskusi, apalagi diskusi ini disaksikan oleh ribuan
masyarakat Indonesia. Seharusnya dalam forum diskusi, peserta diskusi
harus dapat memecahkan sebuah masalah agar masalah menjadi
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terpecahkan bukan malah memindahkan arena politik ke forum diskusi.
Seperti Indonesia Lawyers Club yang memandang kasus dari segi hukum,
harus membuat masyarakat terbantu dari segi hukum mengenai sebuah
masalah bukan malah menjadikan tempat diskusi sebagai ajang
pertarungan partai politik.
4.2.2 Konteks Sosial
Pemakaian disfemisme dalam konteks sosial sangat banyak
ditemukan, selain dalam bentuk kata, pemakaian disfemisme yang cukup
banyak juga ditemukan dalam bentuk frase. Contohnya dapat dilihat pada
penggalan dialog berikut ini.

(1)

……………………………………………………………………..
Prof.Irwanto :“Apakah monster kejahatan itu banyak sekali, ia
ada pembunuh bayaran, ada pemerkosa, ada koruptor tetapi yang
paling penting untuk dipahami bahwa monster itu tidak akan ada
karena dia sendiri, monster itu tercipta antara lain karena kita
juga.”
…………………………………………………………………….
( Tayang, 22 Januari 2013)
Kata monster kejahatan pada kutipan dialog Acara Televisi

Indonesia Lawyers Club yang bertemakan Pemerkosaan Anak Layakkah
Dihukum Mati? Di atas dinilai kasar atau berlebihan ketika menyebut
seseorang

sebagai pelaku kejahatan. Monster kejahatan bermakna

menunjukkan rasa marah terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual
sehingga pelaku tidak cukup disebut dengan sebutan pemerkosa saja tetapi
monster yang melambangkan kejahatan.
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…………………………………………………………………..
(2)

Karni Ilyas: ditengah mala petaka atau bencana kita juga
mengalami suatu momen yang memilukan yaitu meninggalnya
anak umur 11 tahun yang diperkosa luar biasa atau dengan sadis
oleh ayah kandungnya sendiri karena tidak hanya kemaluannya
yang rusak tetapi juga bagian tubuhnya yang lain dan kemudian
tanggal 6 yang lalu.
……………………………………………………………………..
(Tayang, 22 Januari 2013)

Kata diperkosa luar biasa dinilai kasar karena kata tersebut seolaholah menggambarkan prilaku kekerasan seksual dan pemaksaan kepada
seseorang yang secara paksa melakukan perbuatan tidak senonoh sehingga
korban menjadi depresi. Frase diperkosa luar biasa, dinilai sangat
berlebihan walaupun menyatakan sebuah kekejaman, bagaimanapun
bentuk

pernyataannya

tetap

saja

makna

kata

diperkosa

sudah

menggambarkan kejahatan yang luar biasa. Maka frase ini sama dengan
kata digagahi namun kata digagahi lebih memiliki nilai rasa yang lebih
halus dibandingkan dengan kata diperkosa, yang lebih menutupi makna
dari kejahatan seksual yang sebenarnya.
…………………………………………………………………….
(3)

Tomi : Nah dari ini kemudian kami gali lagi ketertutupan dari
keluarga korban. Disini kami yakin termasuk juga hasil
pemeriksaan psikolog yang kami juga minta untuk membantu
menjelaskan dugaan pelaku yang yang potensial yang melakukan
ini terhadap RI ini sendiri.
…………………………………………………………………
(Tayang, 22 Januari 2013)
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Kata gali memiliki makna yang berlebihan pada pernyataan diatas,
seolah-olah ingin mencari tahu informasi dengan paksa sehingga kata ini
dinilai berkonotasi negatif. Kata gali sama artinya dengan mambuka atau
mencari tahu, namun kedua kata ini berkonotasi positif dibanding dengan
kata gali.

(4)

………………………………………………………………
Karni Ilyas
: Di India semua turun ke jalan karena terjadi
perkosaan sadis yang terjadi terhadap seorang mahasiswi yang
diduga menyebabkan meninggalnya si korban, tuntutan agar
pelakunya dihukum mati itu meledak di India.
………………………………………………………………………
(Tayang, 22 Januari 2013)

Ada dua bentuk disfemisme pada pernyataan diatas yaitu frase
perkosaan sadis dan kata meledak. Pertama, frase perkosaan sadis ini
dapat dilihat maknanya yaitu menunjukkan rasa tidak senang atau marah
terhadap tindakan kekerasan seksual. Frase ini dinilai kasar, sehingga
baiknya frase ini digantikan dengan tindak kekerasan seksual yang dinilai
nilai rasanya lebih halus dari pada perkosaan sadis, frase perkosaan sadis
juga dinilai berlebihan karena cukup dengan menggunakan kata perkosaan
saja

sudah

memiliki

berperikemanusiaan.

makna

yang

Selanjutnya

kata

mengerikan,
meledak

serta

memiliki

tidak
makna

menimbulkan kesan yang berlebihan untuk menunjukkan berita yang
sedang populer. Kata meledak ini sama artinya dengan terkenal, populer.
Kedua kata ini dinilai lebih halus dan terkesan tidak berlebihan.
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……………………………………………………………………..
(5)

Prof.Irwanto : Jangan lupa bahwa seperti Bapak yang melakukan
itu perlu pertimbangan serius untuk imbalan hukuman yang serius
juga. Jangan-jangan orang-orang seperti ini adalah orang-orang
yang frustasi dengan hidupnya yang miskin terhadap
kemunafikan masyarakat tertentu atau pemerintah dan mungkin dia
pernah menjadi korban waktu lalu dan tidak pernah ditangani.
……………………………………………………………………
(Tayang, 22 Januari 2013)

Frase hidupnya yang miskin bermakna merendahkan kelompok
bawah sehingga bernilai rasa kasar . Frase ini sama artinya dengan
hidupnya yang kurang atau kekurangmampuan hidupnya. Frase hidupnya
yang kurang atau kekurangmampuan hidupnya ini dinilai memiliki nilai
rasa yang lebih halus.
………………………………………………………………….
(6)

Prof Irwanto : apa yang kita lihat lihat di negara kita atas dasar
moralitas semua tempat pelacuran dihancurkan bahkan diganti
dengan tempat-tempat yang seolah-olah dapat menyembuhkan
penyakit itu tetapi persoalan kemaksiatan pun tidak pernah hilang
tetapi yang menjadi persoalan yang lebih penting kesempatan
orang untuk menyalurkan hal-hal tertentu yang dianggap berdosa
tetapi yang dianggap lebih tidak merugikan pihak-pihak yang lain
itu hilang.
…………………………………………………………………….
(Tayang, 22 Januari 2013)
Frase tempat pelacuran dihancurkan memiliki nilai rasa
yang kasar, kata ini menyatakan hal yang tidak senonoh atau
asusila. Sebaiknya kata ini diganti dengan tempat hiburan malam
ditertibkan yang lebih mengaburkan pemahaman sehingga makna
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asusilanya

menjadi tertutupi, frase ini juga dinilai lebih halus

maknanya.

(7)

……………………………………………………………
Karni Ilyas
: Pemirsa masih bersama Indonesia Lawyers
Club, ada seorang hakim agung yang mengatakan bahwa
proses penyelidikan pidana pemerkosaan itu sangat
menghancurkan wanita karena proses itu dia seolah-olah
diperkosa kembali karena Dia harus cerita dan diingatkan
lagi memori tentang apa yang terjadi. Dan bagaimana kasus
yang dari tadi kita bahas?
………………………………………………………………
(Tayang, 22 Januari 2013)

Frase menghancurkan wanita ini memiliki nilai rasa kasar,
karena menunjukkan kekecewaan dengan adanya kekerasan
terhadap wanita. Frase ini sama artinya dengan melukai wanita
yang dinilai memiliki nilai rasa yang lebih halus.

(8)

……………………………………………………………..
Eva : Mungkin untuk kepolisian agar lebih responsif,
dari sisi perlindungan anak. Kalau saya lihat polisi dalam
melakukan dakwaan itu masih saja rujukannya KUHP yang
jadul itu.
……………………………………………………………
(Tayang, 22 Januari 2013)

Kata jadul ini membuktikan bahwa sesuatu dianggap sudah
tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dianggap
bernilai rendah. Maka kata ini dinilai kasar, jadul sama artinya
dengan ketinggalan zaman, termakan waktu,dan sudah lama, dua
frase ini dinilai memiliki nilai rasa yang lebih halus.
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……………………………………………………………..
(9)

Daming
: Memang betul Pak Daming saya cecar
dengan pertanyaan memang saya lihat dia sangat tegang
pada saat itu sehingga boleh jadi ketika saya selesai
bertanya boleh jadi ketika ditanya dari Fraksi PAN, saya
masih ingat betul pertanyaannya bagaimana menurut anda
apabila kasus perkosaan itu dibuat menjadi hukuman mati.
…………………………………………………………….
(Tayang, 22 Januari 2013)

Frase cecah dengan pertanyaan memiliki nilai rasa yang
negatif karena terkesan tidak hormat tarhadap hakim yang
diberikan pertanyaan sehingga berkonotasi negatif. Frase ini
seharusnya diganti dengan frase yang memiliki arti yang sama
yaitu frase berikan banyak pertanyaan yang dinilai lebih
menghormati dan sopan.
…………………………………………………………..
(10)

Yusril Ihsya M
: Ini adalah alasan bagi pengadilan
untuk membatalkan keputusan presiden selain kita melihat
keputusan presiden itu tabrak sini tabrak sana dan beberapa
konvensi internasional yang sudah kita rangkum juga
ditabrak.
……………………………………………………………..
(Tayang, 29 Mei 2012)
Kata ditabrak memiliki dinilai yang kasar sebab kata ini

dianggap tidak

menghormati orang yang dimaksud pembicara.

Kata ditabrak sama artinya dilanggar atau tidak dipatuhi. Kata ini
dilanggar atau tidak dipatuhi ini memiliki makna yang jauh lebih
sopan dibandingkan kata ditabrak. Padahal keputusan presiden
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adalah keputusan yang seharusnya dhargai bukannya malah
berpikiran buruk atas keputusan yang diambil presiden.
…………………………………………………………….
(11)

Yusril Ihsya M
: Sekarang saya jadi memakai
bahasanya pak Benny Indraya bahwa saya ini kan dituduh
membela koruptor, “pak Yusril itu tidak membaca UU itu
enggan semangat anti korupsi. Sekarang saya mengatakan
presiden SBY itu tidak membaca UU dengan semangat anti
narkoba. Maka Dia memberikan grasi, sudahlah Bang
presiden kita ini kalau menghadap orang kulit putih ini.
presiden kita ini aja yang mau bungkuk-bungkuk sama
orang kulit putih, sementara kepada bangsa sendiri
nginjak.
……………………………………………………………..
(Tayang, 29 Mei 2012)

Ada tiga bentuk pemakaian disfemisme pada pernyataan
diatas. Kata dituduh, nginjak, seta dalam bentuk frase bungkukbungkuk. Kata dituduh memiliki nilai rasa kasar sebab terkesan
menghina seseorang karena dianggap pro dengan tindak pidana
korupsi. Kata ini sama artinya dengan dianggap, diduga kedua kata
ini memiliki nilai yang lebih sopan dari pada kata dituduh .
kemudian kata nginjak memiliki nilai rasa yang kasar dan tidak
sopan, kata ini terkesan kejam karena kepala tidak memihak pada
Negara sendiri. Kata ini juga menunjukkan rasa marah dari
seseorang kepada kepala negaranya. Kata ini sama artinya dengan
sewenang-wenang, namun kata ini memiliki nilai rasa yang lebih
netral dibanding kata nginjak. Terdapat pula frase bungkuk-
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bungkuk pada pernyataan diatas yang memiliki nilai rasa yang
kurang sopan, sebab ada buruk sangka terhadap seolah-olah kepala
negara lebih memihak kepada bangsa kulit putih daripada
bangsanya sendiri, sehingga pembicara dibuat marah dengan hal
ini. Frase ini sama artinya dengan patuh atau mengikuti, membela
tapi makna kata ini berbeda sebab kata patuh atau memihak,
membela tidak terkesan mencela atau terkesan lebih sopan.
…………………………………………………………….
(12)

Ruhut Sitompul

: Saya Ruhut Sitompul tidak punya

granat. Bang karni, kenapa ngoceh kita semua, kenapa
giliran Ruhut tidak mau bela Narkoba Abang marah. Itu
kan hak saya. Tapi kalau presiden, kita negara hukum. Saya
sedih, kenapa kita sekarang ribut masalah kepala negara.
Padahal berapa kali presiden melakukan fungsinya sebagai
kepala negara, jangan ada kebencian. Apalagi sahabat saya
Yani tadi, kita ini sudah mulai bangga dengan interplasi itu
gertak sambal. Tadi sudah berapa interplasi yang keluar
dari bung Yani monotarium dan interplasinya sekarang pun
ke laut.
………………………………………………………………
(Tayang, 29 Mei 2012)
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Kata ngoceh didalam pernyataan Ruhut Sitompul ini
memiliki nilai rasa yang tidak sopan. Kata ini menunjukkan bahwa
Ruhut sedang kesal dan marah kepada lawan bicaranya yang selalu
menyalahkan Presiden karena presiden SBY dianggap tidak
menjalankan tugas sebagai kepala negara dengan baik. Kata
ngoceh,banyak omong ini sama dengan debat. Dalam hal ini kata
debat lebih halus dalam forum diskusi seperti Indonesia Lawyers
Club. Kemudian kata ribut menyatakan kekesalan Ruhut Sitompul
terhadap komentar pedas dari pihak-pihak yang kontra dengan
Kepres. Kata ribut disini sama artinya dengan permasalahkan,
Namun

dua

kata

ini

berbeda

maknanya,

makna

kata

permasalahkan lebih halus dari pada kata ribut, gaduh, atau ricuh.
Pada pembahasan pemakaian disfemisme dalam konteks
sosial, terlihat tidak sedikit pula pemakaian kata yang berkonotasi
negatif. Dalam sebuah forum diskusi intelektual ada beberapa
kejadian yang timbul, seperti merendahkan orang lain yang tidak
sepaham dengan kelompok yang bersebrangan pendapat, terjadi
aksi adu mulut sampai memaki orang lain sehingga orang lain
menjadi marah. Semua hal tersebut terjadi akibat dari kurang
control penggunaan bahasa ketika beberapa orang tidak sepaham
dengan beberapa orang lainnya. Seperti halnya dalam diskusi yang
berjudul Pastaskah Corby diberi Grasi?, pada episode ini terdapat
dua kelompok yang pro atas keputusan presiden dan ada pula yang
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kontra. Namun para pejabat-pejabat pemerintah dalam forum
diskusi Indonesia Lawyers Club ini, belum bisa menerima
perbedaan tersebut sehingga disalurkan melalui pernyataanpernyataan yang tidak enak di telinga dan memiliki makna yang
melukai perasaan lawan bicaranya.
4.3

Hubungan Pemakaian Disfemisme pada Wacana Lisan Indonesia
Lawyers Club dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA
Penelitian ini membahas tentang pemakaian disfemisme pada
Wacana Lisan Indonesia Lawyers Club yang berhubungan dengan
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Pemakaian disfemisme memang
tidak secara langsung dicantumkan pada silabus, tetapi mengingat bahwa
disfemisme merupakan bagian dari majas perbandingan, jadi banyak sekali
dijumpai pembelajaran yang bahan ajarnya mengenai majas, baik itu
menemukan majas ataupun menjelaskan makna konotatif dari majas itu
sendiri. Salah satunya pada KTSP 2006, pembelajaran siswa di kelas XII
semester 1 tentang menjelaskan makna kata konotatif yang berbentuk
ungkapan, pepatah, peribahasa, atau majas yang tersurat dalam puisi/prosa
fiksi/ prosa ilmiah sederhana yang telah dibacakan, maka pemakaian
disfemisme ini juga termasuk didalamnya. Indonesia Lawyers Club juga
merupakan bagian dari bahan ajar yang akan diajarkan di SMA jadi dapat
dipilah-pilah bagian-bagian yang boleh atau tidak dijarkan kepada peserta
didik, seperti acara ini yang banyak membahas kasus politik sepertinya
kurang relevan jika diajarkan kepada anak-anak sehingga yang dapat
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dimasukkan adalah tema yang bernuansa sosial saja yang dirasa relevan
dengan peserta didik serta perkembangan kejiwaan peserta didik. Selain
itu penelitian ini mengandung banyak arti dan makna yang sangat penting
untuk diketahui oleh siswa. Dengan menggunakan hasil penelitian
pemakaian disfemisme pada Acara Televisi Indonesia Lawyers Club yang
berhubungan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA, maka siswa
diharapkan dapat dengan mudah mencapai tujuan, yakni: (1) bahan
pengajaran yang lebih mudah diserap oleh siswa karena menggunakan
model pembelajaran yang tidak membosankan, (2) siswa dapat mengetahui
makna kata yang berkonotasi negatif, (3) siswa dapat menemukan bentuk
dan makna pemakaian disfemisme, (4) siswa dapat membedakan kata-kata
yang bernilai kasar dan

kata yang bernilai sopan sehingga dapat

berkomunikasi dengan baik. (5) dapat memperbanyak kosa kata siswa.
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada proses pembelajaran yang dapat
dilihat pada RPP SMA kelas XII semester 1. (Terlampir)
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Setelah melakukan serangkaian proses penelitian, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
5.1.1 Bentuk Disfemisme
Disfemisme merupakan pengganti suatu ujaran yang
bernuansa netral atau halus dengan ujaran lain yang
mempunyai makna sama tapi dianggap mempunyai nilai
rasa lebih kasar.
Kemunculan disfemisme juga terdapat dalam
bentuk kata dan frase dalam konteks sosial maupun politik.
5.1.2 Makna pemakaian Disfemisme
Berikut merupakan makna pemakaian disfemisme
pada acara televisi Indonesia Lawyers Club:
1.

menunjukkan rasa marah atau tidak suka

2.

bersifat menghina atau mencela

3.

menunjukkan rasa merendahkan seseorang

4.

menunjukkan rasa kecewa

5.

bertujuan untuk memaki

6.

menyatakan hal yang tidak senonoh

7.

menyatakan sesuatu yang sifatnya rahasia
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5.1.3 Hubungan Pemakaian Disfemisme pada Acara Televisi
Indonesia Lawyers Club dengan Pembelajaran Bahasa
Indonesia di SMA
Pemakaian

Disfemisme

pada

wacana

lisan

Indonesia Lawyers Club memiliki hubungan dengan
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Salah satunya
pada KTSP 2006, pembelajaran siswa di kelas XII semester
1 tentang menjelaskan makna kata konotatif yang
berbentuk ungkapan, pepatah, peribahasa, atau majas yang
tersurat dalam puisi/prosa fiksi/ prosa ilmiah sederhana
yang telah dibacakan. Selain itu hasil penelitian pemakaian
disfemisme pada Acara Televisi Indonesia Lawyers Club
yang berhubungan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia
di SMA, maka siswa diharapkan dapat dengan mudah
mencapai tujuan, yakni: (1) bahan pengajaran yang lebih
mudah diserap oleh siswa karena menggunakan model
pembelajaran yang tidak membosankan, (2) siswa dapat
mengetahui makna kata yang berkonotasi negatif, (3) siswa
dapat

menemukan

bentuk

dan

makna

pemakaian

disfemisme, (4) siswa dapat membedakan kata-kata yang
bernilai kasar dan kata yang bernilai sopan sehingga dapat
berkomunikasi dengan baik. (5) dapat memperbanyak kosa
kata siswa.
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5.2 Saran
Media massa sebagai sumber informasi untuk masyarakat, sudah
menjadi kewajiban pemburu berita untuk memperhatikan bahasa dalam
menyampaikan informasi. Hal ini dikarenakan media sangat berperan
penting dalam memberikan segala bentuk informasi mengenai
peristiwa dan perkembangan bangsa. Bahkan informasi yang diberikan
ini mencakup pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di Indonesia.
Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, memiliki
peranan sangat penting selain secara mendalam belajar tentang semua
aspek kebahasaan, disamping itu pula siswa belajar tentang
kesusatraan

Indonesia.

pembelajaranpun

sangat

Media,
berperan

bahan
penting

ajar
demi

dan

metode

terwujudnya

pembelajaran dikelas yang aktif, kreatif dan inovatif. Maka sudah
seharusnya guru harus mempersiapkan media, bahan ajar, serta metode
pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan kejiwaan anak
didik.
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