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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk-Bentuk Eufemisme 
Dari hasil pengumpulan data yang penulis lakukan, terdapat penggunaan eufemisme dalam bentuk kata dan frase dalam rubrik berita politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada surat kabar harian Kompas, edisi April 2011. Berdasarkan kemunculannya dalam empat rubrik berita tersebut, ditemukan sejumlah 248 kemunculan eufemisme dalam bentuk kata dan 234 kemunculan eufemisme dalam bentuk frase.  Kemunculan eufemisme dengan jumlah terbesar ditemukan dalam rubrik sosial, yaitu sejumlah 120 kemunculan eufemisme dalam bentuk kata dan sejumlah 113 kemunculan eufemisme dalam bentuk frase. Sedangkan kemunculan eufemisme dengan jumlah terkecil  ditemukan dalam rubrik budaya, yaitu sejumlah 10 kemunculan eufemisme dalam bentuk kata dan 14 dalam bentuk frase.
Untuk mengetahui tentang kemunculan eufemisme berdasarkan keempat rubrik berita (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) pada harian Kompas, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 4 Kemunculan Eufemisme dalam Bentuk Kata dan Frase
Bentuk
Rubrik
Jumlah

Sosial
Ekonomi
Politik
Budaya

Kata
120
54
64
10
248
Frase
113
45
62
14
234

4.2 Bentuk-Bentuk Disfemisme 
Dari pengumpulan data yang telah dilakukan, penulis tidak hanya menemukan penggunaan eufemisme, namun ditemukan juga penggunaan disfemisme atau pengasaran pada empat rubrik berita tersebut. Sama halnya dengan kemunculan eufemisme, kemunculan disfemisme pada empat rubrik berita tersebut terdapat dalam bentuk kata dan frase. Dengan jumlah 236 kemunculan  disfemisme dalam bentuk kata dan 212 kemunculan disfemisme dalam bentuk frase. Kemunculan disfemisme dengan jumlah terbesar pada bentuk kata dan frase ditemukan dalam rubrik sosial dengan jumlah 122 kemunculan disfemisme dalam bentuk kata dan 97 kemunculan disfemisme dalam bentuk frase. Sedangkan kemunculan disfemisme dengan jumlah terkecil pada bentuk kata dan frase terdapat dalam rubrik budaya dengan jumlah 7 kemunculan disfemisme dalam bentuk kata dan 11 kemunculan disfemisme dalam bentuk frase.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah kemunculan disfemisme dalam bentuk kata dan frase dalam empat rubrik berita tersebut, perhatikan tabel berikut:
Tabel. 5 Kemunculan Disfemisme dalam Bentuk Kata dan Frase	
Bentuk
Rubrik
Jumlah

Sosial
Ekonomi
Politik
Budaya

Kata
122
16
91
7
236
Frase
97
39
65
11
212

Dari tabel di atas terlihat jelas jumlah kemunculan disfemisme dalam bentuk kata dan frase pada keempat rubrik berita (sosial, politik, ekonomi, dan budaya). Sedangkan untuk data disfemisme atau eufemisme dalam bentuk kata dan frase dapat dilihat pada lampiran.
4.3 Makna Eufemisme Berdasarkan Kemunculannya Dalam Wacana Berita
Penggunaan eufemisme dalam surat kabar khususnya pada harian Kompas bisa memberikan nilai kesopanan dalam melakukan suatu komunikasi. Akan tetapi, penggunaan eufemisme pada harian Kompas juga bisa mengaburkan atau menyembunyikan fakta yang ada.  Kemunculan eufemisme pada harian Kompas bisa berupa kata maupun frase. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan kemunculannya dalam beberapa konteks berita.
4.3.1 Dimensi Politik 
Dalam dimensi politik, penggunaan eufemisme memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini yang berkaitan erat dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia perpolitikan yang menyangkut pemerintah maupun para tokoh-tokoh elit politik. Dalam komunikasi politik, penggunaan eufemisme sangat diperlukan untuk menghindari ketakberterimaan di dalam melakukan suatu komunikasi politik, misalnya dalam kalimat-kalimat berikut: 
	………………………………………………………

Pertengahan Maret lalu, Lily dan Choirie mengajukan
gugatan terhadap DPP PKB karena memberhentikan mereka dari keanggotaan partai dan DPR.
(Kompas, edisi Rabu, 13 April 2011, hal. 1)
Kata memberhentikan pada kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan kata memecat atau mencopot. Penggunaan kata memberhentikan pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan kata memecat atau mencopot, karena penggunaan kata memberhentikan dianggap lebih sopan dan lebih halus dari pada kata memecat atau mencopot. Penggunaan kata memberhentikan tersebut juga dimaksudkan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain dan supaya terkesan menghargai dibandingkan dengan penggunaan kata memecat atau mencopot yang terlalu terkesan merendahkan dan juga dapat menyinggung perasaan orang lain.
	………………………………………………………

Menurut Arief, penyidik dapat memeriksa rekening nasabah yang menjadi korban dalam dugaan kasus penggelapan dan pencucian uang jika PPATK memberikan temuan transaksi yang mencurigakan.  
(Kompas, edisi Selasa, 19 April 2011, hal. 4)
Kata memeriksa pada kalimat di atas memiliki makna yang sama juga dengan kata mengusut. Akan tetapi pada kalimat di atas lebih dipilih untuk menggunakan kata memeriksa karena dianggap memiliki makna yang lebih halus dan sopan dibandingkan dengan kata mengusut yang terlalu bercitra negatif yang nantinya bisa menyinggung perasaan orang lain atau perasaan pihak-pihak yang terkait.
Selain dalam bentuk kata, eufemisme dalam bentuk frase juga banyak ditemukan. Seperti yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut:

	...................................................................................

Jaksa Mahmoud Sabrout juga memerintahkan penahanan mantan Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrasi (NDP) Safwat Sharif selama 15 hari untuk keperluan penyidikan lanjutan. 
(Kompas, edisi Kamis, 14 April 2011, hal. 1)
Frase mantan Ketua MPR pada kalimat di atas digunakan untuk menunjukkan seseorang yang sudah berhenti dari jabatannya. Frase tersebut untuk menggantikan penggunaan  frase bekas Ketua MPR yang mempunyai nilai makna yang terlalu rendah dibandingkan dengan frase mantan Ketua MPR. Frase mantan Ketua MPR mempunyai nilai makna yang lebih halus dan lebih sopan jika dibandingkan dengan frase bekas Ketua MPR yang menunjukkan sesuatu yang bernilai rendah dan juga dapat menimbulkan kesan menghina dan merendahkan orang lain.
	...................................................................................

Menurut Syaiful, pemberhentian itu sesuai AD/ART PKB. Keduanya dianggap beberapa kali bertindak indisipliner dan melanggar garis kebijakan partai. 
(Kompas, edisi Rabu, 13 April 2011, hal 2)
Frase bertindak indisipliner pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan frase tidak taat atau tidak patuh, di sini dalam artian tidak mentaati aturan yang berlaku dan sebagainya. Frase bertindak indisipliner digunakan untuk mengkritik atau menyindir secara halus supaya tidak menyinggung perasaan pihak-pihak yang terkait. Frase bertindak indisipliner tersebut juga bertujuan untuk sedikit mengaburkan pandangan orang lain dari makna yang sebenarnya.
	Pertengahan Maret lalu, Lily dan Choirie mengajukan gugatan terhadap DPP PKB karena memberhentikan mereka dari keanggotaan partai dan DPR. 

(Kompas, edisi Rabu, 13 April 2011, hal. 2)
Penggunaan frase mengajukan gugatan pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan frase memberikan tuntutan atau melayangkan tuntutan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesan menghina orang lain. Karena dengan menggunakan frase mengajukan gugatan akan terkesan menghormati dan menjaga perasaan pihak-pihak yang terkait dibandingkan dengan penggunaan frase memberikan tuntutan atau frase melayangkan tuntutan yang terkesan terlalu berlebihan dan menimbulkan kesan marah atau tidak senang.
	...................................................................................

Presiden Republik Turki Abdullah Gul yang didampingi Ibu Negara Hayrunnisa Gul akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 4-7 April 2011.
(Kompas, edisi Selasa, 5 April 2011, hal. 2)
Penggunaan frase kunjungan kenegaraan pada kalimat di atas mempunyai makna yang sama dengan lawatan atau bertandang. Akan tetapi, untuk menghormati serta memberikan kesan yang sopan, maka digunakanlah kunjungan kenegaraan pada kalimat di atas. Terlebih lagi yang dimaksudkan pada kalimat di atas adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang penting seperti seorang Presiden, maka digunakanlah frase kunjungan kenegaraan.

4.3.2 Dimensi Sosial  
Bentuk-bentuk eufemisme yang muncul dalam bidang sosial memiliki makna tertentu disetiap konteks kalimatnya. Seperti bentuk-bentuk eufemisme yang muncul dalam kalimat-kalimat berikut:
	………………………………………………………...

Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di jalan Malarek, Waena, Papua. Agus meninggalkan istri, Cornelia Pekey, dan 3 orang anak. Keluarga Agus dari Wamena masih berunding seputar jadwal pemakaman.

(Kompas, edisi Jumat, 8 April 2011, hal. 21)
Pada kalimat di atas digunakan kata jenazah untuk menggantikan kata mayat atau bangkai. Kata jenazah mempunyai makna yang sama dengan kata mayat yaitu raga atau badan seseorang yang sudah meninggal dunia atau sudah tidak bernyawa lagi. Akan tetapi pada kalimat di atas digunakan kata jenazah karena mempunyai nilai makna yang lebih halus dan sopan untuk menghormati seseorang yang telah meninggal dunia dibandingkan penggunaan kata mayat atau bangkai yang terkesan mempunyai nilai yang lebih rendah seperti kata bangkai yang biasanya digunakan untuk hewan atau binatang.
	........................................................................................

Kantor berita Jiji Press, Kamis (14/4), melaporkan, pria berusia 102 tahun itu bunuh diri setelah membicarakan rencana evakuasi dengan keluarganya. Pejabat setempat menduga warga tertua di Iitate itu depresi karena dipaksa meninggalkan rumahnya. 
(Kompas, edisi jumat, 15 April 2011, hal 9)
Kata depresi pada kalimat di atas menunjukkan makna seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa disebabkan karena terlalu banyak beban pikiran. Kata depresi mempunyai makna yang sama dengan kata frustasi, tertekan, atau stress. Akan tetapi pada kalimat di atas digunakan kata depresi untuk memberikan kesan yang lebih halus dan menghindari ketakberterimaan dari pihak tertentu. Penggunaan kata depresi tersebut bisa juga untuk menyembunyikan makna yang sebenarnya, misalnya saja orang yang dimaksud pada kalimat di atas stress atau gila, akan tetapi untuk menyembunyikan makna yang sebenarnya maka digunakanlah kata depresi.
	.......................................................................................

Esok hari, HS meninggal di rumah sakit. Selasa malam, A meninggal di rumah sakit yang sama. “Dua warga lain masih dirawat di rumah sakit,” kata Johari. 
(Kompas, edisi Kamis, 14 April 2011, hal. 25)
Kata meninggal pada kalimat di atas digunakan untuk menggantikan penggunaan kata  mati atau tewas. Karena penggunaan kata mati atau tewas terkesan terlalu merendahkan orang lain dibandingkan dengan penggunaan kata meninggal. Kata meninggal mempunyai nilai makna yang lebih halus dan juga lebih menunjukkan rasa hormat dan menghargai orang lain. 
	.......................................................................................

Seorang perempuan asal Thailand ditangkap karena menyimpan 35 kapsul sabu di perutnya (9 Januari), dan seorang pria asal Malaysia membawa 2,49 gram ketamine seharga Rp 2,4 juta (11 April). 
(Kompas, edisi Selasa, 19 April 2011, hal. 22)
Kata ditangkap pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan kata diringkus, diciduk atau dibekuk. Penggunaan kata ditangkap memiliki makna yang sama dengan kata diringkus, diciduk, atau dibekuk, akan tetapi mempunyai nilai makna yang berbeda dengan ketiga kata tersebut. Kata ditangkap mempunyai nilai makna yang lebih halus dibandingkan dengan kata diringkus, diciduk, atau dibekuk yang menunjukkan sesuatu yang kurang sopan dan bernilai rendah. Kata ditangkap selain untuk menunjukkan nilai makna yang lebih halus juga untuk menghindari ketakberterimaan dari sasaran komunikasi.
Eufemisme dalam bentuk frase juga banyak ditemukan dalam bidang sosial. Misalnya saja dalam kalimat-kalimat berikut: 
	.......................................................................................

Pada akhir sesi “bunga-bunga”, menurut Ruby, PM berusia 74 tahun itu akan memilih satu perempuan atau lebih untuk menghabiskan malam itu dengan hubungan intim, dengan imbalan uang, hadiah-hadiah mahal, atau gratis-sewa apartemen. 
(Kompas, edisi Rabu, 6 April 2011, hal. 9)
Frase hubungan intim pada kalimat di atas mempunyai makna yang sama dengan melakukan suatu hubungan layaknya suami istri. Akan tetapi untuk menghindari pemakaian kata-kata yang vulgar dan berkonotasi negatif  seperti berbuat mesum, maka digunakanlah frase hubungan intim pada kalimat di atas. Penggunaan frase hubungan intim pada kalimat di atas bertujuan untuk mengaburkan makna yang sebenarnya karena untuk mewaspadai adanya pengaruh yang buruk dengan penggunaan kata-kata yang vulgar dan berkonotasi negatif seperti penggunaan frase melakukan seks.
	.......................................................................................

Razia dilakukan untuk menggelandang sebagian pengunjung warung-warung bertenda itu, yang diduga melakukan praktik asusila. 
(Kompas, edisi Senin, 18 April 2011, hal. 21)
Frase praktik asusila pada kalimat di atas mempunyai makna yang sama dengan kegiatan pelacuran. Namun keduanya memiliki nilai makna yang berbeda. Frase praktik asusila mempunyai nilai makna yang sedikit lebih halus dibandingkan dengan penggunaan frase kegiatan pelacuran yang menunjukkan sesuatu yang bernilai rendah dan bersifat menghina atau mencela. 
	.......................................................................................

Namun, petugas tetap curiga karena perut tersangka terasa sangat keras dan berbeda dengan kondisi perempuan hamil pada umumnya. 
(Kompas, edisi Selasa, 19 April 2011, hal. 22)
Pada kalimat di atas digunakan frase perempuan hamil yang mempunyai makna yang sama dengan wanita bunting. Namun pada kalimat di atas digunakan frase perempuan hamil karena mempunyai nilai makna yang lebih halus dan lebih sopan untuk menunjukkan rasa hormat dan menghargai seseorang. Sedangkan frase wanita bunting terkesan merendahkan dan menghina orang lain.

	.......................................................................................

Selain pemeriksaan keamanan, Scotland Yard merencanakan mengidentifikasi sejumlah individu yang dianggap mempunyai obsesi tak sehat dengan keluarga kerajaan. 
(Kompas, edisi Rabu, 20 April 2011, hal. 10)
Frase obsesi tak sehat pada kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan tidak suka atau benci. Namun untuk menyembunyikan atau mengaburkan makna yang sebenarnya, maka digunakanlah frase obsesi tak sehat  pada kalimat di atas. 
4.3.3 Dimensi Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, sering digunakan eufemisme berupa istilah-istilah tertentu yang lazim digunakan. Seperti yang terdapat pada kalimat-kalimat berikut:
	.......................................................................................

Perhatian pemerintah untuk memperkuat nelayan harus segera dimulai dengan menjamin pasokan bahan bakar minyak bersubsidi sampai ke sentra-sentra nelayan kecil, melindungi wilayah tangkapan nelayan tradisional, menghentikan reklamasi yang mengimpit tangkapan nelayan, mekanisme bantuan saat paceklik, maupun transfer teknologi.
(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 17)
Kata paceklik pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan kata kekurangan makanan atau kelaparan. Penggunaan kata paceklik untuk mengaburkan makna kata yang sebenarnya. Kata paceklik memiliki nilai makna yang lebih halus dibandingkan dengan penggunaan kata kelaparan yang mempunyai makna yang terkesan berlebihan. 
	.......................................................................................

Seperti diberitakan, aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut menangkap kapal ikan ilegal asal Malaysia pada 7 April sekitar pukul 11.00 di wilayah pengelolaan perikanan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka.
(Kompas, edisi Rabu, 13 April 2011, hal 18)
Kata Ilegal pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan kata tidak resmi. Penggunaan kata ilegal pada kalimat di atas bertujuan untuk menghindari ketakberterimaan dari sasaran komunikasi. Sedangkan kata tidak resmi mempunyai makna yang bersifat menghina dan merendahkan.
	.......................................................................................

Mariam (43), warga Parit Baru, Sungai Raya, Kubu Raya, adalah salah satunya. Ekonomi rumah tangganya hampir morat-marit begitu ia dan suamimya diberhentikan sebagai pekerja di pabrik pengolahan kayu di Sungai Raya. 
(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 1)
Kata pekerja pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan kata buruh atau kurir. Kata pekerja di anggap lebih pantas untuk  digunakan dari pada penggunaan kata buruh atau kurir yang terkesan terlalu merendahkan orang lain. Penggunaan kata pekerja terkesan lebih sopan dan lebih halus serta tidak menyinggung perasaan orang lain dibandingkan dengan kata buruh atau kurir yang terkesan kurang sopan dan menghina.
	Dalam dimensi ekonomi, terdapat juga eufemisme dalam bentuk frase seperti yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut:
	.......................................................................................

Kementerian Perhubungan membenarkan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap 50 persen karyawan PT Mandala Airlines akan memperlancar masuknya investor baru ke maskapai penerbangan itu. 
(Kompas, edisi Senin, 18 April 2011, hal. 18)
Frase pemutusan hubungan kerja untuk menggantikan penggunaan kata dipecat. Frase pemutusan hubungan kerja digunakan dengan tujuan untuk memperhalus penggunaan kata supaya tidak menyinggung perasaan orang lain dan menghindari ketakberterimaan dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan penggunaan kata dipecat menunjukkan rasa tidak hormat atau merendahkan seseorang. 
	      .......................................................................................

Citibank, bank asal Amerika Serikat, kini mengalihkan unit layanan telepon pelanggan mereka dari India ke Filipina, yang juga mampu berbahasa Inggris dengan baik, untuk menekan biaya operasi.
(Kompas, edisi Rabu, 20 April 2011, hal. 1)
Frase menekan biaya mempunyai makna yang sama dengan pengurangan biaya. Akan tetapi, untuk mengaburkan pandangan orang lain mengenai makna yang sebenarnya, maka digunakanlah frase menekan biaya pada kalimat di atas. 
	.......................................................................................

Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah manipulasi data dan tidak sampainya bantuan ke petani.
(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 18)

Frase manipulasi data memiliki makna yang sama dengan data yang dibuat-buat atau direkayasa. Manipulasi data mempunyai makna yaitu suatu perbuatan mengubah hasil (data) yang sebenarnya menjadi hasil yang dibuat-buat. Akan tetapi, untuk mengaburkan makna yang sebenarnya maka digunakanlah frase manipulasi data pada kalimat di atas dengan tujuan supaya terkesan lebih halus. 
4.3.4 Dimensi Budaya
Dalam dimensi budaya, bentuk-bentuk yang muncul memiliki makna tertentu dalam tiap konteks kalimatnya. Seperti bentuk-bentuk eufemisme yang terdapat dalam kalimat berikut: 
	.......................................................................................

Belajar dari kasus itu, Masyarakat Advokasi Warisan Budaya meminta pemerintah memberi sanksi administrasi kepada penanggung jawab Museum Sonobudoyo. 
(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 12)
Kata sanksi pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan kata ganjaran atau hukuman. Kata sanksi mempunyai makna yang sama dengan kata ganjaran atau hukuman. Penggunaan kata sanksi pada kalimat di atas bertujuan untuk mengaburkan pandangan seseorang dari makna yang sebenarnya dan juga supaya terkesan lebih halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain dibandingkan dengan penggunaan kata ganjaran yang menunjukkan rasa kecewa terhadap sesuatu. 

	.....................................................................................
Sahnawi menceritakan, dahulu orang-orang Legung  pun selalu melahirkan di atas pasir. Kulit bayi lalu dioles-olesi pasir agar darah, rambut, atau kulitnya segera bersih.

(Kompas, edisi selasa, 5 April 2011, hal. 23)
Pada kalimat di atas digunakan  kata melahirkan yang mempunyai makna yang sama dengan kata beranak. Akan tetapi, meskipun kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, penggunaan kata melahirkan dianggap lebih pantas dari pada penggunaan kata beranak. Kata melahirkan dianggap lebih sopan dan untuk memperhalus penggunaan kata agar tidak menyinggung orang lain dibandingkan dengan kata beranak yang terkesan bernilai rendah dan tidak senonoh. 
	.....................................................................................

Sadra meninggal karena penyakit jantung. Ia dirawat minggu malam setelah pingsan saat menjadi pembicara Unjuk Bincang di TV lokal. Seniman yang hijrah ke Kota Solo tahun 1984 itu lahir di Banjar Kaliungu, Denpasar, Bali, 1 Agustus 1953.
(Kompas, edisi Jumat, 15 April 2011, hal. 12)
Kata meninggal pada kalimat di atas digunakan untuk menggantikan penggunaan kata mati atau tewas. Penggunaan kata meninggal mempunyai makna yang lebih sopan dan halus dari pada kata mati atau tewas yang terkesan bernilai rendah dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang lain.
Selain dalam bentuk kata, seperti dimensi-dimensi yang lainnya, dalam dimensi budaya terdapat juga eufemisme dalam bentuk frase seperti yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut: 
	.....................................................................................

Perhatian pemerintah terhadap upaya penggalian dan pelestarian benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Samudera Pasai sangat minim. Banyak manuskrip dan enskripsi kuno zaman kerajaan Islam pertama di Nusantara tersebut yang terbengkalai dan tak terurus. 
(Kompas, edisi Senin, 11 April 2011, hal. 12)

Frase sangat minim pada kalimat di atas sebenarnya untuk mengaburkan pandangan masyarakat pada arti yang sebenarnya. Frase sangat minim pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan frase yang berkonotasi negatif seperti pada kalimat:
.......................................................................................
Perhatian pemerintah terhadap upaya penggalian dan pelestarian benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Samudera Pasai tidak ada sama sekali.

jadi, frase sangat minim mempunyai makna yang lebih halus dan bertujuan untuk menghindari ketakberterimaan dari pihak-pihak yang terkait. 
	.......................................................................................

Komponis musik etnik-kontemporer, I Wayan Sadra (57), tutup usia di RS Moewardi, kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/4), pukul 00.05.
(Kompas, edisi Jumat 15 April 2011, hal. 12)
Untuk mendapatkan kesan yang halus dan untuk menghormati seseorang, pada kalimat di atas digunakan frase tutup usia untuk menggantikan penggunaan kata mati. Sebenarnya kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, akan tetapi kata mati memiliki makna yang kasar dan bernilai rendah dibandingkan dengan frase tutup usia. 
4.4 Makna Disfemisme Berdasarkan Kemunculannya Dalam Wacana Berita
Dalam menampilkan berbagai peristiwa, media massa khususnya harian Kompas memiliki cara tersendiri untuk memunculkan aksen-aksen menarik dari berbagai peristiwa yang disajikan tersebut. Salah satu cara untuk menarik perhatian dan minat masyarakat sebagai pengkonsumsi berita yaitu penggunaan gaya bahasa disfemisme. 
Hampir dari keempat dimensi kehidupan (sosial, politik, ekonomi dan budaya) mengandung unsur kekerasan simbolik berupa penggunaan gaya bahasa disfemisme. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan kemunculannya dalam berbagai dimensi kehidupan.
4.4.1 Dimensi Politik
Kemunculan disfemisme dalam dimensi politik tidak jauh berbeda dengan kemunculan eufemisme. Selain dalam bentuk kata, terdapat juga disfemisme dalam bentuk frase. Misalnya saja dalam kalimat-kalimat berikut:
	.......................................................................................

Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (12/4), didesak untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum terkait dengan rencana perpanjangan pengelolaan.
(Kompas, edisi selasa, 5 april 2011, hal. 2)
Untuk menggantikan penggunaan kata memeriksa dan menyelidiki, digunakanlah kata mengusut yang terkesan sinis untuk menunjukkan rasa marah dan tidak senang  terhadap para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Kata mengusut memiliki makna yang sama dengan kata memeriksa dan menyelidiki berdasarkan pada kalimat di atas, akan tetapi mempunyai nilai makna yang berbeda. Kata mengusut mempunyai nilai makna yang berkonotasi negatif, sedangkan kata memeriksa dan menelusuri mempunyai makna yang lebih halus.
	.......................................................................................

Secara terpisah, Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang justru prihatin terhadap munculnya rumor yang mengarah pada pembunuhan karakter pimpinan DPR, pimpinan BURT, dan Sekretaris Jenderal DPR. 
(Kompas, edisi Rabu, 13 April 2011, hal. 1)
Kata rumor pada kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan kata kabar angin, yaitu berita yang belum tentu kebenarannya. Akan tetapi, kedua kata tersebut mempunyai nilai makna yang berbeda. Kata rumor mempunyai nilai makna yang terkesan berkonotasi negatif, sedangkan kabar angin mempunyai nilai makna yang sedikit lebih sopan. 
	.......................................................................................

Jaksa menjerat Ben Ali dengan 18 tuduhan, termasuk pembunuhan dan perdagangan narkoba. Ben Ali dituduh memerintahkan aparatnya menindak aksi protes massa yang membuatnya tersingkir hingga 200 orang tewas. 
(Kompas, edisi Jumat, 15 April 2011, hal 2)
Pada kalimat di atas terdapat beberapa kata yang menggunakan gaya bahasa disfemisme. Kata menjerat memiliki makna yang sama dengan memvonis atau menjatuhkan hukuman, sedangkan kata tewas memiliki makna yang sama dengan meninggal. Kata menjerat dan tewas digunakan untuk menunjukkan makna merendahkan seseorang serta menunjukkan rasa tidak hormat. Sedangkan kata memvonis, menjatuhkan hukuman, dan meninggal mempunyai nilai makna yang lebih halus dan sopan.
	.......................................................................................

Ini adalah penjara tempat para tahanan politik yang dijebloskan Mubarak selama 30 tahun kekuasaannya.
(Kompas, edisi Kamis, 14 April 2011, hal. 1)
Kata dijebloskan pada kalimat di atas menggantikan penggunaan kata ditahan. kata dijebloskan mempunyai makna yang sama dengan kata ditahan akan tetapi keduanya mempunyai nilai makna yang berbeda. Kata dijebloskan terdengar berkonotasi negatif dan mempunyai makna yang bersifat merendahkan, sedangkan kata ditahan mempunyai nilai makna yang lebih halus.
	Dampak dari pengelolaan keuangan amburadul dirasakan oleh Bupati Paruntu. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kini mengalami kesulitan keuangan dan memiliki utang Rp 41 miliar pada pihak ketiga. 

(Kompas, edisi Sabtu, 16 April 2011, hal. 23)
Kata amburadul pada kalimat di atas mempunyai makna yang sama dengan tidak tertata rapi. Kata amburadul digunakan dengan tujuan untuk menunjukkan rasa kesal terhadap kondisi tersebut serta mengkritik kinerja para pegawai pemerintahan yang tidak bisa bekerja dengan benar. 
Disfemisme dalam dimensi politik bukan hanya berupa kata melainkan juga dalam bentuk frase. Seperti dalam kalimat-kalimat berikut:
	.....................................................................................

Menurut Ilyas, NDP telah beralih menjadi sumber koruptor dan tempat mangkal para pencuri.
(Kompas, edisi Senin, 18 April 2011, hal. 10)
Tempat mangkal para pencuri yang dimaksud di sini adalah NDP. Penggunaan frase tempat mangkal para pencuri tersebut bertujuan untuk mengkritik serta menghujat kelakuan para pejabat yang sering mengambil dan menghambur-hamburkan uang rakyat. 
	.....................................................................................

Etika politik di kalangan pemimpin pemerintahan saat ini kian merosot dan sedikit sekali pemimpin yang bisa tampil sebagai teladan. 
(Kompas, edisi Jumat, 15 April 2011, hal. 3)
Frase kian merosot memiliki makna yang sama dengan frase makin menurun. Akan tetapi untuk menimbulkan kesan mengkritik, menghina atau mencela kelakuan para pemimpin tersebut, maka digunakanlah frase kian merosot. Sedangkan frase makin menurun mempunyai nilai makna yang lebih halus.
	.....................................................................................

Koruptor juga harus dicabut hak politiknya sebagai penyelenggara negara seumur hidup agar penyelenggara negara betul-betul figur yang memiliki integritas moral. 
(Kompas, edisi Selasa, 19 April 2011, hal. 2)
Frase dicabut hak politiknya memiliki makna yang sama dengan diberhentikan. Untuk menimbulkan kesan yang melebih-lebihkan juga supaya terkesan merendahkan, maka digunakanlah frase dicabut hak politiknya pada kalimat di atas. Dibandingkan dengan kata diberhentikan yang mempunyai nilai makna yang lebih halus. 
	Ben Ali akan diseret ke Pengadilan Tunisia

........................................................................
(Kompas, edisi Jumat, 15 April 2011, hal. 2)
Frase diseret ke Pengadilan memiliki makna yang sama dengan dibawa ke Pengadilan. Penggunaan frase diseret ke Pengadilan pada kalimat di atas terkesan menghina dan menunjukkan rasa tidak hormat atau merendahkan seseorang dibandingkan dengan penggunaan frase dibawa ke Pengadilan yang mempunyai nilai makna yang lebih halus.
	.....................................................................................

Keadaan ini merupakan buah dari rendahnya kualitas dan kompetensi orang yang ada di dalamnya serta tidak adanya desain besar di pemerintahan. 
(Kompas, edisi Senin, 18 April 2011, hal. 1)
Frase rendahnya kualitas pada kalimat di atas mempunyai makna tidak adanya kemampuan yang dimiliki oleh para anggota dewan. Frase rendahnya kualitas ini bersifat mengkritik sekaligus menyindir kinerja para anggota dewan tersebut.


4.4.2 Dimensi Sosial
Dalam dimensi sosial, kemunculan disfemisme  juga banyak ditemukan. Tidak hanya dalam bentuk kata, tetapi ada juga yang ditemukan dalam bentuk frase. Pada kalimat-kalimat di bawah ini menunjukkan beberapakemunculan disfemisme dalam bentuk kata:
	.....................................................................................

Keempat pemuda yang tewas itu adalah E, JP, HS, dan A. Mereka adalah warga RT 8, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Mereka tewas satu per satu, dari Senin hingga Selasa (12/4).
(Kompas, edisi Kamis, 14 April 2011, hal. 25)
Kata tewas pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan kata meninggal. Penggunaan kata tewas pada kalimat di atas menunjukkan rasa tidak hormat dan merendahkan seseorang terlebih lagi karena orang tersebut berkelakuan kurang baik seperti pada wacana tersebut. Mereka meninggal karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras. 
	Di Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, misalnya, 60 persen dari 278 hektar sawah warga kekeringan, karena saluran irigasinya rusak diterjang banji lahar dingin. 

(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 22)
Penggunaan kata kekeringan pada kalimat di atas untuk menggantikan penggunaan kata kemarau. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Akan tetapi, untuk menimbulkan kesan yang tragis dan melebih-lebihkan, maka digunakanlah kata kekeringan.

	.....................................................................................

Kepada wartawan, maria mengaku nekat menjadi kurir narkoba demi mendapat biaya untuk menghidupi anak yang dikandung dari hubungannya dengan kekasihnya. 
(Kompas, edisi Selasa, 19 April 2011, hal. 22)
Kata kurir memiliki makna yang sama dengan kata pekerja. Akan tetapi keduanya memiliki nilai makna yang berbeda. Kata kurir memiliki nilai makna yang lebih rendah dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang lain, sedangkan kata pekerja memiliki makna yang lebih halus.
	.....................................................................................

Seorang warga Iran berinisial IRJ (42) serta dua warga Indonesia berinisial AGS (42) dan KWS (40) diringkus polisi karena diduga terlibat dalam penyelundupan.
(Kompas, edisi Sabtu, 16 April 2011, hal. 15)
Kata diringkus memiliki makna yang sama dengan kata ditangkap. Namun penggunaan kata diringkus pada kalimat di atas memiliki makna yang bernilai rendah dan bertujuan untuk menghina seseorang, karena orang-orang tersebut telah berbuat kejahatan. Penggunaan kata diringkus tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan rasa marah dan tidak senang.
	.....................................................................................

Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membekuk tujuh tersangka dari empat tempat penangkapan selama setengah hari di kota Pontianak.
(Kompas, edisi Sabtu, 16 April 2011, hal. 23)
Kata membekuk pada kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan kata ditangkap. Penggunaan kata membekuk pada kalimat di atas untuk menunjukkan rasa marah atau tidak senang dan juga menunjukkan rasa tidak hormat atau merendahkan seseorang.
Berikut ini adalah kemunculan-kemunculan disfemisme dalam bentuk frase:
	.....................................................................................

Di Tokyo, desakan agar Perdana Menteri Naoto Kan mundur menguat setelah ia dianggap tidak becus menangani dampak bencana dan krisis.
(Kompas, edisi Jumat, 15 April 2011, hal. 9)
Frase tidak becus pada kalimat di atas memiliki makna orang yang tidak bisa bekerja dengan baik dan benar. Namun, untuk menunjukkan kesan marah dan menghina seseorang, maka digunakanlah frase tidak becus seperti pada kalimat di atas. Penggunaan frase tidak becus tersebut ditujukan kepada pejabat negara yang tidak bisa bekerja dan menyelesaikan masalah dengan cepat sedangkan warganya menunggu penanganan segera. 
	.........................................................................................

Aksi perompakan yang kian brutal sehingga meminta korban jiwa dan jangkauan perompak yang semakin luas membuat Dewan Keamanan PBB dan Organisasi Maritim Internasional menyerukan aksi melawan para perompak. 
(Kompas, edisi Jumat, 15 April 2011, hal. 9) 

Frase kian brutal memiliki makna yang sama dengan emakin berbahaya. Untuk menunjukkan rasa marah dan menghujat kelakuan para perompak tersebut, maka digunakanlah frase kian brutal pada kalimat di atas.

	.....................................................................................

Juara grand slam 13 kali dan bekas petenis nomor satu dunia ini absen dari turnamen tenis internasional sejak menggaet titel di Wimbledon, juli 2010. 
(Kompas, edisi Kamis, 14 April 2010, hal. 30)
Pada kalimat di atas menggunakan frase bekas petenis yang maknanya sama dengan mantan petenis. Untuk sedikit menimbulkan kesan merendahkan, maka digunakanlah frase bekas petenis. Sedangkan frase mantan petenis mempunyai makna yang lebih halus dan menghindari ketakberterimaan dari sasaran komunikasi. 
4.4.3 Dimensi Ekonomi 
Dalam dimensi Ekonomi, terdapat beberapa bentuk penggunaan gaya bahasa disfemisme yang sudah lazim digunakan. Bukan hanya dalam bentuk kata, tetapi ada juga yang dalam bentuk frase. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam kalimat-kalimat berikut:
	.....................................................................................

Kubu Republik meminta agar Obama menyusun rencana penurunan utang sebesar 6 triliun dollar AS untuk 12 tahun ke depan. 
(Kompas, edisi Rabu, 20 April 2011, hal. 11)
Kata utang memiliki makna yang sama dengan pinjaman atau kredit. Untuk menimbulkan kesan seperti merendahkan, maka digunakan kata utang pada kalimat tersebut. Sedangkan penggunaan kata pinjaman atau kredit terkesan lebih halus.

	Popularitas Obama anjlok, tetapi kandidat Republik jauh lebih lemah.

.....................................................................................
(Kompas, edisi Rabu, 20 April 2011, hal. 11)
Penggunaan kata anjlok memiliki makna yang sama dengan kata menurun secara drastis. Kata anjlok digunakan untuk memberikan kesan yang dramatis dan menunjukkan keadaan yang sudah sangat parah. Penggunaan kata anjlok pada kalimat di atas juga bisa menimbulkan kesan merendahkan dan juga menunjukkan rasa kecewa terhadap sesuatu.
	.....................................................................................

Sembilan kontainer ikan impor ilegal atau setara 243 ton dipulangkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (6/4).
(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 19)
Kata dipulangkan memiliki makna yang sama dengan kata dikembalikan. Penggunaan kata dipulangkan pada kalimat di atas memberikan kesan sedikit merendahkan daripada penggunaan kata dikembalikan. Penggunaan kata dipulangkan bisa juga menimbulkan kesan menghina atau mencela.
	.....................................................................................

Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro menambahkan, saat ini PPATK sedang mendalami rekening nasabah yang diduga dibobol Malinda. Langkah itu untuk memastikan sumber dana rekening terkait. 
(Kompas, edisi Kamis, 14 April 2011, hal. 11)
Kata dibobol mempunyai makna yang sama dengan diambil. Namun pada kalimat di atas digunakan kata dibobol supaya terkesan seperti menyindir karena perbuatan tersebut dinilai tidak baik dan untuk menimbulkan kesan tidak menghargai orang lain.
	.....................................................................................

Sebagian media terus memburu latar belakang dan fakta-fakta kematian Octa. Sebagian lagi secara cerdas menulis plus-minus kartu kredit.
(Kompas, edisi Sabtu, 16 April 2011, hal. 15)
Penggunaan kata memburu untuk menggantikan penggunaan kata mencari. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Namun untuk menimbulkan kesan yang melebih-lebihkan maka digunakanlah kata memburu pada kalimat tersebut.
	.....................................................................................

Sekitar 100.000 ton gula selundupan diduga masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Gula illegal itu, antara lain, masuk melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat. 
(Kompas, edisi Rabu, 6 April 2011, hal. 18)
Kata selundupan pada kalimat di atas maknanya sama dengan illegal atau tidak resmi. Kata selundupan digunakan pada kalimat di atas supaya terkesan merendahkan dan menghina perbuatan yang terkesan tidak baik seperti melakukan penyelundupan.
Disfemisme dalam bentuk frase juga bisa kita temukan dalam kalimat-kalimat berikut:
	.....................................................................................

Disisi lain, harga telur ayam terus merosot dari Rp 13.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 11.000 per kg.
(Kompas, edisi Rabu, 13 April 2011, hal. 22)
Frase terus merosot pada kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan semakin menurun. Penggunaan frase terus merosot pada kalimat di atas untuk menimbulkan kesan yang berlebihan mengenai keadaan tersebut. 
	.....................................................................................

Realisasi operasi pasar dari Januari sampai dengan Maret 2011 sebesar 135.600 ton, sedangkan penyaluran beras untuk rakyat miskin periode Januari-April 2011 terealisasi 817.844 ton per 5 April atau sebesar 77,79 persen dari rencana penyaluran beras untuk rakyat miskin hingga April sebesar 1.051.300 ton.
(Kompas, edisi Selasa, 19 April 2011, hal. 18)
Frase rakyat miskin memiliki makna yang sama dengan rakyat yang kurang mampu. Frase rakyat miskin digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bernilai rendah dan menghina, sedangkan frase rakyat yang kurang mampu memiliki makna yang lebih halus dan terkesan menghargai. 
	.....................................................................................

Bank Indonesia saat ini sedang menggodok aturan agar pemberian kartu kredit lebih selektif. 
(Kompas, edisi Sabtu, 16 April 2011, hal. 1)
Frase menggodok aturan memiliki makna yang sama dengan mengeluarkan aturan. Untuk menimbulkan kesan yang berlebihan, maka digunakanlah frase menggodok aturan pada kalimat tersebut. Selain menimbulkan kesan yang berlebihan, frase menggodok aturan pada kalimat di atas juga bisa menimbulkan kesan menyindir karena kedengarannya tidak sopan dibandingkan dengan penggunaan frase mengeluarkan aturan yang mempunyai nilai lebih sopan. 
	.....................................................................................

Opsi terbaik dalam jangka pendek adalah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi agar defisit anggaran pemerintah tidak makin membengkak di tengah terus melambungnya harga minyak mentah dunia. 
(Kompas, edisi Rabu, 6 April 2011, hal. 20)
Makna makin membengkak pada kalimat di atas sama dengan semakin tinggi. Frase makin membengkak pada kalimat di atas untuk menimbulkan kesan menghujat dan melebih-lebihkan. Selain itu, penggunaan frase makin membengkak terkesan tidak sopan dibandingkan dengan penggunaan frase semakin tinggi yang mempunyai makna yang lebih halus. 
	.....................................................................................

Upaya untuk memproduksi tembakau rendah nikotin ternyata tak berbuah manis. Petani enggan menanam karena tidak laku di pasaran. Industri rokok masih mencari tembakau dengan kadar nikotin tinggi. 
(Kompas, edisi Rabu, 6 April 2011, hal. 21)
Frase tidak laku pada kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan tidak terjual. Frase tidak laku pada kalimat di atas terkesan menghina dan menyindir dibandingkan dengan frase tidak terjual yang mempunyai makna lebih sopan dan menghargai.
4.4.4 Dimensi Budaya
Disfemisme yang ditemukan dalam dimensi budaya tidak sebanyak yang ditemukan pada dimensi-dimensi yang lainnya. Hal ini disebabkan karena wacana mengenai budaya tidak sebanyak wacana politik, sosial, maupun ekonomi. Bentuk-bentuk disfemisme yang ditemukan dalam dimensi budaya berupa kata dan frase. 
Berikut bentuk disfemisme berupa kata yang ditemukan dalam beberapa kalimat:
	.....................................................................................

Anggota Masyarakat advokasi Warisan Budaya serta sejumlah mahasiswa pencinta museum dari Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada menggelar aksi di jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (6/4).
(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 12)
Kata aksi memiliki makna yang sama dengan unjuk rasa. Penggunaan kata aksi pada kalimat di atas supaya terkesan berlebihan untuk menunjukkan sikap protes atau kecewa terhadap sesuatu. 
	.....................................................................................

Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur mengawasi masuknya benda-benda cagar budaya dari Indonesia ke Malaysia. Namun, sejauh ini rencana membawa gerabah dan keramik kuno telah berhasil digagalkan.
(Kompas, edisi Selasa, 19 April 2011, hal. 12)
Kata digagalkan pada kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan dicegah. Untuk menimbulkan kesan yang berlebihan dan menunjukkan sikap tidak suka dengan kejadian tersebut, maka digunakanlah kata digagalkan pada kalimat tersebut. 

	.....................................................................................

Banyak manuskrip dan enskripsi kuno zaman kerajaan Islam pertama di Nusantara tersebut yang terbengkalai dan tak terurus. 
(Kompas, edisi Senin, 11 April 2011, hal. 12)
Kata terbengkalai pada kalimat di atas maknanya sama dengan terabaikan atau diabaikan. Kata terbengkalai digunakan supaya terkesan sinis dan menunjukkan rasa kecewa terhadap sesuatu. Penggunaan kata terbengkalai pada kalimat di atas juga dimaksudkan untuk menyindir atau menyinggung pemerintah yang tidak mau memberikan perhatian terhadap hal-hal penting seperti peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. 
	.....................................................................................

Kekesalan dilampiaskan dalam bentuk aksi teatrikal yang digelar mulai dari depan Gedung Agung hingga ke depan Museum Sonobudoyo.
(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 12)
Kata dilampiaskan maknanya sama dengan ditunjukkan. Untuk menunjukkan kesan marah dan kecewa terhadap sesuatu, maka digunakanlah kata dilampiaskan pada kalimat di atas.
Disfemisme dalam bentuk frase bisa kita lihat pada kalimat-kalimat berikut: 
	.....................................................................................

Sebanyak 14 pelukis kenamaan asal Jawa Barat akan menggelar pameran seni rupa. 
(Kompas, edisi Senin, 18 April 2011, hal. 12)
Frase akan menggelar pada kalimat di atas maknanya yaitu sesuatu yang belum terlaksanakan atau terselenggara. Karena bersifat sesuatu yang belum pasti, maka digunakanlah frase akan menggelar pada kalimat di atas.
	Koleksi Museum tak terlacak
.....................................................................................

(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 12)
Pada kalimat di atas digunakan frase tak terlacak yang maknanya sama dengan tidak ditemukan. Untuk menimbulkan kesan melebih-lebihkan dan sedikit menyindir, maka digunakanlah frase tak terlacak pada kalimat di atas.
	.....................................................................................

Masyarakat Advokasi Warisan Budaya serta pemerhati benda cagar budaya sangat menyesalkan lambannya penanganan kasus ini. 
(Kompas, edisi Kamis, 7 April 2011, hal. 12)
Frase lambannya penanganan pada kalimat di atas maknanya yaitu pemerintah yang tidak segera mengambil tindakan mengenai kasus tersebut. Penggunaan frase lambannya penanganan bertujuan untuk mengkritik dan menyindir sikap pemerintah tersebut. 




BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Setelah melakukan serangkaian proses penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:
5.1.1 Eufemisme
Eufemisme merupakan salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi yang mempunyai nilai kesopanan dan kesantunan. Akan tetapi, dengan pemakaian eufemisme juga menimbulkan rekayasa makna yang bisa mengaburkan atau menyembunyikan fakta yang ada. 
Dari hasil pengumpulan data yang telah penulis lakukan, terdapat penggunaan eufemisme dalam bentuk kata dan frase dalam rubrik berita politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penggunaan eufemisme dalam surat kabar bisa memberikan nilai kesopanan dalam melakukan suatu komunikasi, namun penggunaan eufemisme dalam media massa juga bisa mengaburkan atau menyembunyikan fakta yang ada.  



5.1.2 Disfemisme 
Disfemisme adalah penggantian suatu ujaran yang bernuansa makna netral atau halus dengan ujaran lain yang mempunyai makna sama tapi di anggap mempunyai nilai rasa lebih kasar. 
Sama halnya dengan kemunculan eufemisme, kemunculan disfemisme juga terdapat dalam bentuk kata dan frase dalam rubrik berita politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 
5.1.3 Makna Eufemisme dan Disfemisme
5.1.3.1 Makna Eufemisme
Berikut beberapa makna kemunculan eufemisme pada harian Kompas:
	Memperhalus penggunaan kata/kalimat supaya tidak menyinggung perasaan orang lain.

Menghindari ketakberterimaan dari sasaran komunikasi.
Menyindir secara halus.
Menghindari pemakaian kata-kata yang bercitra negatif.
Menghargai/menghormati orang lain.
	Mengkritik dengan cara yang sopan.


5.1.3.2 Makna Disfemisme
Berikut beberapa makna kemunculan disfemisme pada harian Kompas:
	Menunjukkan sesuatu yang bernilai rendah.

Menunjukkan rasa tidak hormat/merendahkan seseorang.
Menimbulkan kesan yang berlebihan.
Menunjukkan rasa marah/tidak senang.
Bertujuan untuk menghina/mencela.
Menyatakan sesuatu yang bersifat rahasia.
Menunjukkan rasa kecewa terhadap sesuatu.
Bermaksud untuk memaki.
	Menyatakan hal yang tidak senonoh/asusila.

5.2 Saran
Media massa sebagai sumber informasi untuk masyarakat, sudah sepantasnya untuk memperhatikan penggunaan bahasa dalam menyampaikan informasi. Hal tersebut dikarenakan peran media yang sangat penting bagi masyarakat dalam memberikan segala bentuk informasi mengenai peristiwa dan perkembangan bangsa. Bahkan informasi yang diberikan tidak hanya mencakup Negara, akan tetapi mencakup perkembangan dunia. 
Wartawan, sebagai orang yang paling berpengaruh dan mempunyai andil paling besar dalam pembuatan berita, hendaknya menyaring bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya konflik dan ketakberterimaan dari sasaran komunikasi. Selain itu juga, untuk menghindari kesalahan penggunaan bahasa yang bisa berdampak buruk untuk bangsa. 




