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BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hasil berpikir yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari adalah adalah bahasa. Imaji yang kini kita anggap lebih sebagai suatu hasil dari pemikiran akan tetap terkunci di dalam kepala kita sampai kita memerikannya. Ini jelas bahwa gerakan-gerakan tertentu dalam tubuh kita, khususnya tangan, menampakkan kepintaran sarana yang mengagumkan itu dalam otak kita, tetapi justru dalam bahasalah kita mempertunjukkan hasil-hasil mentalitas atau daya otak kita dalam bentuk karakteristik yang paling manusiawi (Deese dalam Tarigan, 2009).
Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh seluruh manusia di dunia. Tanpa adanya suatu bahasa, tidak bisa dibayangkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan yang lainnya. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu suatu bangsa. Manusia mempergunakan bahasa sebagai sarana komunikasi vital dalam hidup. Bahasa adalah milik manusia. Bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia. Fungsi bahasa adalah instrumental, regulasi, representasional, personal, heuristik, interaksional, dan imaginatif.  
Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran.
Dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu berkomunikasi untuk menjalin sebuah hubungan. Karena dengan adanya komunikasi, kita akan mengetahui tentang banyak hal. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media).
Banyak media yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu komunikasi, misalnya media elektronik dan juga media cetak. Media elektronik berupa televisi, radio, telepon, dan internet. Sementara itu, media cetak berbentuk majalah atau tabloid, dan surat kabar. 
Surat kabar juga sangat berperan penting dalam interaksi sosial masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, surat kabar sebagai media untuk penyampaian suatu informasi antarmasyarakat harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam menyampaikan sesuatu. Hal tersebut bertujuan supaya pembaca dapat mengerti atau menangkap dengan jelas maksud dan tujuan dari informasi yang mereka baca. 
Surat kabar merupakan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam penyampaian informasi itu, para wartawan atau penulis berusaha agar bahasa yang digunakan bisa menarik perhatian para pembaca sehingga bisa menimbulkan minat para pembaca untuk mengetahui lebih lanjut informasi yang disajikan. Wartawan dalam surat kabar harus menghindari adanya penulisan kata atau istilah yang sering rancu (salah kaprah). 
Namun saat ini, sudah banyak surat kabar yang memperhatikan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi mereka, misalnya saja dengan penggunaan penghalusan bahasa (eufemisme). Namun demikian, ada juga surat kabar yang masih sering menggunakan bahasa-bahasa yang kasar sehingga dapat membawa pengaruh yang buruk bagi para pembaca. Dengan pemakaian bahasa yang cenderung kasar seperti itu, nantinya bisa berimbas buruk ke dalam kehidupan masyarakat dalam segi perilaku berbahasanya.
Dengan pemakaian eufemisme dalam surat kabar bisa dijadikan contoh supaya pembaca bisa mempunyai kesopanan dalam berkomunikasi. Namun selain itu, pemakaian eufemisme juga bisa mengaburkan atau menyembunyikan fakta yang ada. Pembaca akan terbawa untuk menghindari makna yang sebenarnya. Penggunaan eufemisme akan menghalangi pembaca untuk melihat kenyataan yang sebenarnya, karena dengan penggunaan penghalusan bahasa (eufemisme) cenderung menutupi informasi yang sebenarnya terjadi. Misalnya, kata miring dapat diganti dengan kata atau ungkapan yang maknanya lebih halus, yaitu gangguan jiwa atau gangguan mental, kata pelayan (toko) diganti dengan pramuniaga, kata pelacur diganti dengan pramuria.
Selain penggunaan eufemisme, berbagai surat kabar juga sering menggunakan bahasa-bahasa yang kasar (disfemisme). Penggunaan disfemisme dalam surat kabar dimaksudkan untuk menarik minat para pembaca. Dibandingkan dengan penggunaan eufemisme, penggunaan disfemisme cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang kasar namun bersifat terbuka. Dengan keterbukaan tersebut, pembaca bisa dengan cepat menangkap pesan atau maksud dari informasi yang diberikan. Akan tetapi, dengan penggunaan bahasa yang kasar seperti ini bisa berdampak buruk terhadap cara berpikir dan pola perilaku pembaca. Hal ini sangat perlu diperhatikan supaya surat kabar yang sering menggunakan bahasa-bahasa yang kasar perlu untuk sedikit menyaring atau memilih bahasa yang mereka gunakan demi kebaikan bersama.
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis penggunaan eufemisme dan disfemisme yang terdapat dalam bahasa penulisan surat kabar harian Kompas. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis penggunaan eufemisme dan disfemisme tersebut. 

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. 
	Bagaimanakah bentuk-bentuk eufemisme pada harian Kompas dilihat dari konteks kemunculannya?

Bagaimanakah bentuk-bentuk disfemisme pada harian Kompas dilihat dari konteks kemunculannya?
	Apakah makna yang ingin dibangun dalam masing-masing konteks wacana pemberitaan berdasarkan penggunaan eufemisme dan disfemisme?
Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut.
	Mendeskripsikan bentuk-bentuk eufemisme pada harian kompas dilihat dari konteks kemunculannya.

Mendeskripsikan bentuk-bentuk disfemisme pada harian kompas dilihat dari konteks kemunculannya.
Mendeskripsikan makna yang ingin dibangun dalam masing-masing konteks wacana pemberitaan berdasarkan penggunaan eufemisme dan disfemisme.

Manfaat penelitian
Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yakni sebagai berikut.
	Menumbuhkan kesadaran bagi para pembaca (masyarakat) untuk lebih memahami makna dari informasi yang disajikan dalam surat kabar.

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penggunaan bahasa dalam media massa khususnya 
	Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap kompleksitas  kosakata bahasa Indonesia sebagai salah satu budaya nasional.

