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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Fatmawati (2005) dalam skripsinya dengan judul Telaah Eufemisme dalam Wacana Berita Tentang Pemilu di Harian Jawa Pos Bulan April 2004. Dalam penelitiannya, Fatmawati mengkaji tiga hal, yaitu: (1) bentuk eufemisme, (2) makna eufemisme, dan (3) fungsi eufemisme. Data penelitiannya berupa kata, frasa, dan klausa dalam keseluruhan kolom wacana berita tentang pemilu di harian Jawa Pos edisi April 2004, yang diperoleh dari sumber data berupa wacana berita tentang pemilu yang ditetapkan sebanyak 12 wacana. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa wacana berita tentang pemilu di harian Jawa Pos Bulan April menunjukkan adanya bentuk eufemisme yang berupa kata dasar, misalnya, bersih. 
Dalam penelitiannya, Fatmawati menemukan bentuk eufemisme yang berupa kata yang mengalami imbuhan, misalnya dilamar dan diamankan. Bentuk eufemisme dalam wacana berita tentang pemilu menunjukkan adanya bentuk eufemisme yang berupa frasa, misalnya caleg yang hilang, dan penyakit masyarakat. Bentuk eufemisme dapat berupa klausa, misalnya mendesak meletakkan jabatan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pemakaian eufemisme yang difungsikan untuk memperhalus bahasa. Penghalusan bahasa tersebut dimanfaatkan oleh para elit politik untuk tujuan tertentu dan untuk kepentingan pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi yang berupa bahasa yang mencerminkan adanya fenomena tentang pemakaian eufemisme dalam wacana berita tentang pemilu. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2005) dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk dan makna eufemisme namun mengkaji bentuk dan makna disfemisme juga di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi, yaitu metode yang digunakan untuk memahami pesan yang direpresentasikan dalam suatu teks. 
Penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Pramudya (2009) dalam skripsinya dengan judul Analisis Isi Pesan dalam Karikatur di Internet Sebagai Kritik Sosial. Pramudya membahas bagaimana masyarakat dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi ataupun untuk memberikan tanggapannya, pendapat, dan kritikan secara bebas. Kebebasan dalam mengeksplorasi dunia maya seperti internet membuat semakin banyak muncul situs baru, blog, dan komunikasi melalui chatting. Pada akhirnya setiap individu berusaha untuk mengungkapkan gagasan, ide, unek-unek, dalam berbagai bentuk. Salah satunya dengan memvisualisasikannya melalui karikatur. Pramudya lebih menekankan gambar-gambar karikatur beserta wacananya sebagai objek dalam penelitiannya. Lebih banyak ditemukan masalah sosial dalam penyampaian pesan melalui karikatur. Adapun penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Pramudya (2009) dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif untuk mengetahui lebih dalam makna dari suatu teks tentang eufemisme dan disfemisme. Penelitian ini menganalisis penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam bentuk kata dan frase, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pramudya (2009) menggunakan gambar-gambar karikatur beserta wacananya sebagai objek dalam penelitiannya. 
Selanjutnya, tulisan Rahardjo (2004) di dalam bukunya yang berjudul Wacana Kebahasaan: Eufemisme dan Realitas Sosial-Politik. Dalam penelitian tersebut, Rahardjo menjelaskan tentang bagaimana pengaruh eufemisme yang digunakan oleh berbagai elit politik negeri yang begitu gampang ditiru oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga menjadi wacana publik. Lewat eufemisme dalam berbahasa Indonesia, selama ini para pejabat Indonesia, hakim, jaksa, polisi, tentara, pengacara dan sebagainya tidak pernah melakukan tindak kejahatan, seperti korupsi, menerima suap, memeras dan sebagainya. Sebab, mereka bukan “penjahat”, tetapi “pelaku tindak pidana”, tidak pernah ada “tentara yang salah sasaran tembak”, tetapi yang ada adalah “tentara yang salah prosedur”. Demikian bahasa. Dia bisa mengungkapkan realitas yang sesungguhnya, dan pada saat yang sama menyembunyikannya. Dia bisa membuat orang paham persoalan, tetapi juga bisa membuat orang salah paham. Bahasa lantas menjadi piranti kepentingan yang hebat. Lewat politik bahasa penguasa melakukan hegemoni makna. Begitulah praksis penggunaan bahasa oleh elit penguasa. Perbedaan penelitian Rahardjo (2004) dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini tidak hanya mencakup bidang sosial dan politik tetapi juga mencakup bidang ekonomi dan budaya.
Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Kurani (2010) dalam skripsinya dengan judul Analisis Penggunaan Eufemisme dan Disfemisme dalam Surat Kabar Lombok Post. Kurani membahas tentang bagaimanakah bentuk-bentuk 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 pada tataran bentuk kata dan frase saja. Objek penelitian yang digunakan adalah surat kabar harian Lombok Post khusus terbitan pada bulan Maret tahun 2010. Dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan, terdapat berbagai variasi penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam  bentuk kata dan frase dalam wacana pemberitaan pada harian Lombok Post. Kemunculan tersebut dapat dilihat dari empat rubrik berita yang ada dalam surat kabar tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kurani (2010) sama-sama menganalisis penggunaan eufemisme dan disfemisme akan tetapi menggunakan surat kabar yang berbeda. Jika dalam penelitiannya Kurani (2010) menggunakan surat kabar Lombok Post, dalam penelitian ini menggunakan surat kabar Kompas, edisi April 2011.
Penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Susanti (2009) dengan judul Eufemisme sebagai Sikap Berbahasa dalam Bahasa Indonesia. Penelitian tersebut membahas bagaimana penggunaan eufemisme sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan sesuatu hal yang buruk dan jelek agar terkesan baik. Misalnya, untuk mengatakan orang cacat digunakanlah kata-kata seperti tuna rungu (untuk orang tuli), tuna netra (untuk orang buta), dan tuna daksa (untuk orang yang cacat tubuh). Susanti juga menjelaskan bahwa eufemisme digunakan oleh pengguna bahasa karena ada norma dan kebiasaan dalam masyarakat. Ada aspek yang diwajibkan, disarankan, atau diseyogyakan penggunaannya seperti menghormati orang tua, atasan, tetapi ada juga yang dilarang untuk diungkapkan secara langsung karena bisa merusak harga diri dan kehormatan seseorang. Dalam komunikasi bahasa, eufemisme dimanfaatkan untuk dua hal yaitu, untuk ekspresi suasana yang lembut dan untuk menghapus atau menyembunyikan tindakan yang kurang bermoral. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2009) dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2009) hanya mengkaji eufemisme, sedangkan penelitian ini mengkaji eufemisme dan disfemisme dalam bentuk kata dan frase.
Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, belum pernah ada yang membahas tentang Analisis Penggunaan Eufemisme dan Disfemisme dalam Surat Kabar Kompas, sehingga penulis melakukan penelitian ini. 


2.2 Kerangka Teori
2.2.1 Eufemisme
Kata eufemisme atau eufemismus diturunkan dari kata Yunani eufhemizein yang berarti “mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik”. Sebagai gaya bahasa, eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan (Gorys Keraf, 2008 : 132). 
Selanjutnya, kridalaksana (2008) mendefinisikan eufemisme adalah pemakaian kata atau bentuk lain untuk menghindari bentuk larangan atau tabu. 
Adapun Tarigan (1985) menyatakan eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar yang dianggap merugikan, atau yang tidak menyenangkan.
Eufemisme merupakan ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).
Eufemisme adalah bagian adat bahasa, ada di semua kebudayaan, dan merupakan bagian tatakrama atau santun bahasa dalam pergaulan antar pribadi. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa contoh eufemisme dalam bentuk kata dan frase:
Tabel 1. Contoh Eufemisme
Kata
Frase
Jenazah = mayat
Meninggal = mati
Paranormal = dukun
Waria = banci
Melahirkan = beranak
	Gangguan jiwa = gila

Diamankan aparat = ditangkap
Keterbelakangan mental = idiot
Main mata = berbuat serong
Kekurangan gizi = kelaparan
2.2.2 Disfemisme
Pengasaran atau disfemisme adalah penggantian suatu ujaran yang bernuansa makna netral atau halus dengan ujaran lain yang mempunyai makna sama tapi dianggap mempunyai nilai rasa lebih kasar. Makna ujarannya tetap dipertahankan sama, hanya saja diungkapkan dengan kata yang bernilai rasa lebih kasar. Yang berubah dari disfemisme bukanlah makna kata atau makna ujaran, melainkan nilai rasa. Makna ujaran tetap dipertahankan.
Sedangkan menurut Chaer (dalam Petuguran 2010), disfemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengasarkan kata, frase, klausa atau kalimat dengan tujuan tertentu. 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 sebenarnya perbuatan mencuri adalah suatu tindakan kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara. 
Jika dimaknai sebagai kosmetika bahasa, dalam media massa, disfemisme semata-mata digunakan untuk merias sebuah judul berita. Tindakan ini dapat dimaklumi sebab redaktur berita dituntut mampu menampilkan berita dengan gaya yang menarik perhatian pembaca. Namun di sisi lain, perkembangan disfemisme dalam media massa sesungguhnya menggambarkan disfemisme perilaku berbahasa masyarakat kita.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa contoh disfemisme dalam bentuk kata dan frase:
Tabel 2. Contoh Disfemisme
Kata
Frase
	Buruh = pesuruh (pelayan)

Pelacur = pramuria
Kumuh = kotor
	Malas = tidak mau bekerja
Jebol = tidak kuat
	Pelayan toko = pramuniaga

Gila = gangguan jiwa, gangguan mental, kurang waras
Berak = buang air besar
Kencing = buang air kecil


2.2.3 Kata dan Frase
2.2.3.1 Kata 
Kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:513) mengandung arti satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Adapun morfem tunggal yang dimaksud, misalnya pada kata batu, rumah, datang, dan sebagainya. Adapun morfem gabungan yang dimaksud, misalnya kata pejuang, pancasila, mahasiswa dan sebagainya. 
2.2.3.2 Frase
Frase dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (2003:157) adalah satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan verba sebagai intinya tetapi bentuk ini tidak merupakan klausa. Dengan demikian frase mempunyai inti dan kata atau kata-kata lain yang mendampinginya. Posisi kata-kata pendamping ini tegar sehingga tidak dapat dipindahkan secara bebas ke posisi lain. Contohnya, frase sudah membaik, akan mendarat, tidak harus pergi, dan sebagainya.
2.2.4 Sinonimi
Sinonimi adalah suatu istilah yang dapat dibatasi sebagai, (1) telaah mengenai bermacam-macam kata yang memiliki makna yang sama, atau (2) keadaan di mana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama (Gorys Keraf:2008).

2.2.5 Bahasa dan Media
Bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Bahasa juga merupakan tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan.
Bahasa berperan sentral bagi media dalam mengkonstruksi para konsumennya. Oleh karena itu, dalam penyampaian informasi pada media massa, hendaknya para wartawan atau penulis berusaha agar bahasa yang digunakan bisa menarik perhatian pembaca sehingga mereka bisa memahami maksud informasi yang ada di media massa tersebut. Media massa adalah situs yang amat kuat untuk produksi dan sirkulasi makna-makna sosial. Media massa adalah intuisi yang kompleks dengan seperangkat proses, praktik, dan konvensi tempat masyarakat di dalamnya dikembangkan dalam konteks sosial dan budaya tertentu (Alqalam, 2004).
Hubungan bahasa dan media massa sangat erat karena perkembangan bahasa, di zaman modern ini, banyak sekali ditentukan oleh media massa. Oleh karena itu, bahasa media selalu menarik perhatian para linguis. 
Media massa menggunakan Bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyampaikan berita, informasi, iklan, opini, dan artikel kemasyarakat pembaca. Secara tidak langsung, media massa merupakan media pendidikan bagi warga masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Media massa memainkan peran dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia khususnya dalam kegiatan berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia. Media massa menyajikan berita dalam Bahasa Indonesia secara tidak langsung mengharuskan masyarakat untuk belajar Bahasa Indonesia. Mengingat peranan yang sangat strategis tersebut, media massa diharapkan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tetap melihat pada standardisasi dalam penulisan di media massa.
Di era globalisasi, masyarakat dewasa ini selalu haus akan informasi, yang secara tidak langsung menuntut masyarakat untuk selalu update jika tidak mau tertinggal. Media massa merupakan salah satu media yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Media berfungsi di bidang informasi, hiburan, dan pendidikan. Media juga sebagai alat ukur modernisasi dan menjadi kebutuhan primer masyarakat. 
Bahasa pers (media massa) memiliki sifat-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.


