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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan makna penggunaan 
eufemisme yang digunakan dalam teks kampanye Pilpres 2014, serta implikasinya 
terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah bentuk-bentuk eufemisme yang digunakan dalam teks kampanye 
Pilpres 2014, fungsi dan makna yang terkandung dalam penggunaan eufemisme 
tersebut, serta implikasi dalam pembelajaran di sekolah. Dalam mengumpulkan data 
penelitian, digunakan metode dokumentasi, simak, transkrip, dan catat. Metode analisis 
data yang digunakan adalah metode padan. Hasilnya ditemukan penggunaan eufemisme 
dalam bentuk: (1) ekspresi figuratif, (2) flipansi, (3) sirkumlokusi, (4) satu kata untuk 
menggantikan kata yang lain, dan (5) hiperbola. Penggunaan eufemisme tersebut 
memiliki fungsi, antara lain: (1) menjaga komunikasi (pemicu konflik), (2) 
memancing/menarik simpatisan, (3) menginformasikan dan meyakinkan, (4) 
membandingkan (komparasi), (5) meningkatkan pencitraan, (6) mengaburkan 
pemahaman, dan (7) klarifikasi isu. Makna yang terkandung dalam penggunaan 
eufemisme tersebut antara lain: (1) makna denotatif, (2) makna konotatif, dan (3) makna 
kontekstual. Penggunaan eufemisme dalam teks kampanye Pilpres 2014 dapat 
diimplikasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu 
bahan ajar pembelajaran teks. Sehingga siswa dapat memahami isi teks eufemisme baik 
dalam bentuk teks lisan maupun tulisan. 

Kata Kunci: Eufemisme, Kampanye, Pilpres 2014 
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THE USE OF EUFEMISME IN PILPRES CAMPAIGN 2014 TEXT AND IT’S 
IMPLICATION TOWARDS BAHASA INDONESIA STUDY IN SCHOOL 

 

ABSTRACT 

This reserch aims to describe form, function, and the meaning of eufemisme which was 
used in Pilpres campaign 2014 text, and it’s implication towards the study of bahasa 
indonesia in school. The problem in this reserch was the form of eufemisme which was 
used in Pilpres campaign 2014, function and the meaning in the used of the eufemisme, 
and it’s implication towords the study in school. In gat hering the research data, 
dowmantation, listening, transcript, and writing method were used. Data analysis 
method used was compare, method. The result found in the use of eufemisme was in 
form of: (1) figuratife wxpression, (2) flipanstion, (3) circumulation, (4) one word to 
replace another word, and (5) hiperbole. The use of eufemisme has ome funcion, such 
as (1) to keep communication, (2) to gain/to get simpatic, (3) to inform and to conviced, 
(4) to compare, (5) to upgrade imagery, (6) to blurred understanding, and (7) to clarify 
the issue. The weaning in the use of eufemisme were, (1) denotative meaning, (2) 
conotative meaning, (3) contextual meaning. The use of eufemisme in Pipres campaign 
2014 text cold be implicated in the study of Bahasa Indonesia in school became one of 
teaching material text study. So that the students could understand the eufemisme text 
content both in form of speaking and writing. 

Key words: Eufemisme, Campaign, Pilpres 2014 
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A. PENDAHULUAN 

Pesta demokrasi yang kini tengah 
dilaksanakan oleh bangsa Indonesia 
menjadi aktual untuk diangkat. Kegiatan 
pemilihan umum (pemilu) tentu tidak 
terlepas dari kegiatan berkampanye. Dalam 
proses kampanye inilah calon atau pun 
partai bersaing untuk menarik perhatian 
rakyat.  

Kegiatan berkampanye dengan 
berpidato ataupun berdialog acap kali calon 
maupun partai menyampaikan program-
program, mempromosikan diri, dan lain 
sebagainya dengan menggunakan 
penghalusan bahasa (eufemisme). 
Eufemisme merupakan salah satu bentuk 
gaya bahasa yang digunakan untuk 
memperhalus dan menjaga kesopanan 
dalam berkomunikasi. Namun, bisa saja 
penggunaan eufemisme dalam sebuah 
kampanye politik memiliki arti lain seperti 
mengaburkan maupun menyembunyikan  
fakta yang ada atau hanya mengumbar janji. 
Perlunya kepekaan masyarakat terhadap 
penggunaan gaya bahasa eufemisme ini 
dalam sebuah kampanye politik. 

Berdasarkan hal yang telah 
dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk 
menganalisi pengguaan eufemisme dalam 
sebuah kampanye Pilpres. Hal ini juga 
dapat dikaitkan dengan pembelajaran 
Bahasa Indonesia di sekolah. Selain itu 
belum ada penelitian yang mengkaji gaya 
bahasa eufemisme dalam sebuah kampanye 
politik dan data yang diperoleh hanya 
terjadi pada kurun waktu lima tahun sekali. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
peneliti menentukan rumusan masalah 
yaitu: (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk 
eufemisme yang digunakan dalam teks 
kampanye Pilpres  2014? (2) Bagaimanakah 
fungsi eufemisme yang digunakan dalam 
teks kampanye Pilpres  2014? (3) 
Bagaimanakah makna eufemisme yang 
digunakan dalam teks kampanye Pilpres  
2014? (4) Bagaimanakah implikasi hasil 
penelitian terhadap pembelajaran Bahasa 
Indonesia di sekolah? Berdasarkan rumusan 
masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu: 

(1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk 
eufemisme yang digunakan dalam teks 
kampanye Pilpres 2014. (2) 
Mendeskripsikan fungsi eufemisme yang 
digunakan dalam teks kampanye Pilpres 
2014. (3) Mendeskripsikan makna 
eufemisme yang digunakan dalam teks 
kampanye Pilpres 2014. (4) 
Mendeskripsikan implikasi hasil penelitian 
terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di 
Sekolah. Adapun manfaat dari penelitian ini 
yaitu: (1) Menambah wawasan dan ilmu 
pengetahuan mengenai penggunaan gaya 
bahasa dalam media massa; (2) Memahami  
dan mendalami konsep komunikasi dalam 
dunia politik; (3) Memberikan informasi 
yang dapat dijadikan acuan atau 
perbandingan bagi peneliti selanjutnya (4) 
Mampu menumbuhkan rasa kesadaran bagi 
masyarakat untuk lebih kritis dalam 
menerima informasi yang disajikan dalam 
media massa. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini berupa penggunaan 
eufemisme pada kampanye Pilpres periode 
2014-2019. Sumber data dalam penelitian 
ini berupa file kampanye Pilpres yang telah 
didownload melalui situs youtube. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah 
Dokumentasi, Simak, Transkrip, dan Catat. 
Dokumentasi yang dimaksud dalam 
penelitian ini yaitu mengumpulkan data 
kampanye edisi bulan Juni-Juli dari situs 
youtube yang memuat pemberitaan maupun 
siaran langsung kampanye Pilpres 2014. 
Kemudian digunakannya metode simak 
untuk melanjutkan pada metode transkrip 
dan mencatat penggunaan eufemisme pada 
pemberitaan kampanye Pilpres 2014. 

C. PEMBAHASAN 
1. Bentuk-Bentuk Eufemisme 

a. Ekspresi Figuratif 
Ekspresi figuratif yaitu bentuk 

eufemisme yang menghaluskan kata 
dengan melambangkan, mengibaratkan, 
atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk 
yang lain. 
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(1) Jangan sampai ada gesekan antara 
partai dengan partai semuanya harus 
satu. Saya meyakini kalau nanti 
pertengahan juni, partai-partai bertemu 
dengan relawan-relawn, dan tujuannya 
sudah satu ... 
Penggunaan kata gesekan dalam 
kalimat tersebut untuk menggantikan 
kata perselisihan maupun konflik. 

(2) Inilah yang akan mengurangi 
ketegangan itu, inilah yang akan 
mengurangi konflik-konflik yang ada, 
gesekan-gesekan yang ada antara 
australi dan indonesia. 
Penggunaan kata ketegangan dalam 
kalimat tersebut menggantikan kata 
konflik atau perselisihan. 

(3) Kita semua adalah penyala harapan 
untuk Indonesia. Kekuatan kita adalah 
pada kerelaan. 
Penyala harapan dalam kalimat 
tersebut digunakan untuk menggantikan 
pemimpin yang dapat dipercaya atau 
pemimpin anti korupsi. 
 
b. Flipansi 

Flipansi yaitu menghaluskan 
suatu kata, tetapi makna kata yang 
dihasilkan tersebut di luar pernyataan 
dari kata yang dihaluskan tadi. 

(4) Karena apabila juga dikembalikan 
kepada DPRD belum tentu bisa 
murah juga, bisa-bisa di DPR itu 
terjadi permainan yang lebih 
hebat lagi dari pada masyarakat. 
Penggunaan bahasa permainan 
yang lebih hebat lagi merupakan 
bentuk eufemisme dari saling 
sogok-menyogok. 

(5) Biarlah rakyat secara pribadi 
menentukan pilihannya dengan 
demikian perjuangan tim 
kemenangan haruslah berjuang 
untuk merebut hati dan meyakinkan 
rakyat Indonesia. Bahwa pihaknya 
lah yang bisa dititipi aspirasi 
dengan segala kekurangan dan 
kelebihannya masing-masing. 

Dititipi aspirasi dalam kalimat 
tersebut merupakan bentuk 
eufemisme diberikan mandat. 

(6) Ini akan memberikan pembelajaran 
politik yang baik, bahwa kita 
ketemu dan ketemu tidak untuk 
urusan mentrinya berapa, kursi 
mentrinya berapa, itu sudah tradisi 
lama, pola lama. 
Pola lama digunakan untuk 
memperhalus sindiran bagi-bagi 
kursi mentri. 

(7) Dalam pada itu, muhammad abduh 
pernah marah pada politik dan 
politisi karena berdasar pengalaman 
dan pengamatannya waktu itu yang 
kira-kira sama dengan keadaan 
Indonesia saat ini. Abdu melihat 
dalam politik itu banyak 
pelanggaran akhlak, banyak 
kebohongan dan kecurangan-
kecurangan. 
Pelanggaran akhlak digunakan 
untuk menggantikan kata korupsi 
yang mengarah pada kebohongan, 
kecurangan, maupun 
penyalahgunaan. 
 
c. Sirkumlokkusi 

Sirkumlokusi yaitu 
menghaluskan suatu kata dengan 
menggunakan beberapa kata yang lebih 
panjang yang bersifat tidak langsung. 

(8) Jadi keikhlasanlah ke tujuanlah yang 
akan membentengi semua akibat 
negatif apabila akan terjadi dugaan-
dugaan itu. 
Hal tersebut untuk menggantikan 
tekanan untuk membagi-bagi 
kursi mentri. 

(9) Anggarannya ada tetapi kalau 
sistemnya tidak dibangun, sistemnya 
tidak ada managemen pengawasan 
dengan baik, sitemnya tidak 
dikontrol dilapangan, percuma 
anggaran itu akan menguap 
kemana-mana. 
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Anggaran itu akan menguap 
kemana-mana merupakan bentuk 
eufemisme dari penyelewengan 
atau membengkak yang arahnya 
tidak tepat sasaran. 
 
d. Satu Kata untuk Menggantikan 

Kata Lain 
Satu kata untuk menggantikan 

kata yang lain, yaitu bentuk eufemisme 
yang menggantikan satu kata dengan 
kata yang lain. 

(10) Orang itu senengnya apa, 
menghina saya, melecehkan saya, 
merendahkan saya. Padahal saya itu 
pinginnya apa sih, saya tu tawaduk, 
pinginnya itu. 
Pemilihan kata tawaduk untuk 
menggantikan tidak sombong. 

(11) Kedua ibu-ibu kita perempuan 
yang sebenarnya paling banyak 
tanggung jawab pendidikan anak-
anaknya, keluarganya harus 
mendapat penghargaan dan harus 
mendapat bimbingan. Begitu juga 
masyarakan yang difabel ... 
Penggunaan kata difabel dalam 
kalimat tersebut merupakan bentuk 
eufemisme dari kata cacat. 

(12) Bagaimana usaha kecil harus 
diberikan keutamaan, karena usaha 
kecil lah yang menjadi pokok 
kesejahteraan rakyat indonesia ini. 
Frasa tersebut bentuk eufemisme 
dari pedagang kaki lima atau 
pedagang asongan. 

(13) ...tetapi  tidak memberikan 
insentif kepada energi terbarukan. 
Insentif berarti bentuk eufemisme 
dari tambahan uang 
 
e. Hiperbola 

Hiperbola yaitu menghaluskan 
suatu kata itu dengan menggunakan 
ungkapan yang melebih-lebihkan. 

(14) Luar biasa dedikasi saudara-
saudara sekalian. Sasudara-saudara 

bersedia berdiri berjam-jam di 
bawah terik panas matahari hanya 
untuk menunggu saya bicara.  
Kata dedikasi dalam kalimat 
tersebut digunakan untuk 
menggantika kata pengorbanan.  

(15) Saya dan pak JK berjanji jika 
saudara-saudara memberikan 
penghormatan kepada kami untuk 
menjadi peresiden dan wakil 
presiden maka kami akan bekerja 
keras setiap hari ... 
Memberikan penghormatan 
dipilih dalam kalimat tersebut untuk 
memperhalus memberikan mandat 
atau kepercayaan. 

 
2. Fungsi Eufemisme 
2.1 Menjaga Komunikasi 

Berkampanye dengan cara saling 
menyindir memang kerap dilakukan. 
Namun untuk menjaga situasi berkampanye 
tetap kondusif dilakukanlah pemilihan gaya 
bahasa eufemisme. 

(6.a) Ini akan memberikan 
pembelajaran politik yang baik, bahwa 
kita ketemu dan ketemu tidak untuk 
urusan mentrinya berapa, kursi 
mentrinya berapa, itu sudah tradisi 
lama, pola lama. 

Kalimat ini dilontarkan ketika 
berpidato dengan mengisahkan sekiranya 
sistem politik yang tengah berlangsung 
pada kubu lawan. Pola berkampanye 
dengan cara membanding-bandingakna 
maupun menyindir memang cukup sering 
dilakukan. Menyindir bukanlah hal positif 
namun dengan menggunakan pemilihan 
gaya bahasa eufemisme  pola lama dapat 
menetralisir sedikit nilai rasa menjadi 
sebuah sindiran halus. Selain itu, 
penggunaan eufemisme dalam menyindir 
kubu lawan mampu untuk menjaga 
komunikasi demi menghindari pemicu 
konflik. 

Selain sindiran, bentuk komunikasi 
yang memang sangat memerlukan 
penggunaan gaya bahasa eufemisme untuk 
menjaga komunikasi (pemicu konflik) juga 
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diperlukan dalam beberapa contoh 
berikut. 

2.2 Memancing/Menarik Simpatisan 
Tujuan utama berkampanye 

adalah untuk menarik simpatisan. 
Dengan penggunaan gaya bahasa 
eufemisme, para tokoh dapat 
mewujudkan tujuan tersebut untuk 
menarik simpatisan maupun memancing 
semangat simpatisan dalam berjuang 
memenangkan pemilu. 

(14.a) Luar biasa dedikasi saudara-
saudara sekalian. Sasudara-saudara 
bersedia berdiri berjam-jam di bawah 
terik panas matahari hanya untuk 
menunggu saya bicara.  

Kalimat ini dilontarkan dari 
seorang calon presiden kepada seluruh 
rakyat pendukungnya yang telah setia 
menanti untuk mendengarkan orasi calon 
presiden di bawah terik matahari. Kata 
dedikasi dipilih untuk menumbuhkan 
semangat bagi seluruh rakyat 
pendukungnya yang telah rela meluangkan 
waktu untuk menanti kehadiran calon 
presiden yang akan berorasi dengan 
berdesakan dan berada di bawah terik 
matahari. Kata dedikasi dipilih untuk 
mengimplikasikan adanya sikap 
menghormati orang lain dan menghargai 
atas apa yang telah dilakukan dalam hal ini 
seluruh rakyat pendukung yang telah 
melakukan sebuah usaha yang 
mengorbankan waktu dan tenaganya. 

2.3 Menginformasikan dan Meyakinkan 
Dengan pemilihan gaya bahasa 

eufemisme untuk dapat menyampaikan 
sebuah informasi yang menguntungkan 
bagi calon maupun masyarakat sangat 
diperlukan. Dengan penggunaan 
eufemisme tersebut, dapat 
meningkatkan keyakinan masyarakat 
untuk mendukung pasangan calon yang 
berorasi. 

(7.a) ...dalam politik itu banyak 
pelanggaran akhlak, banyak 

kebohongan, dan kecurangan-
kecurangan. 

Kalimat tersebut disampaikan oleh 
seorang tokoh masyarakat yang 
mengisahkan mengapa ia akhirnya memilih 
untuk bergabung dengan Koalisi Merah 
Putih. Bahwasanya Mahfud MD selaku 
tokoh masyarakat yang awalnya bersifat 
netral namun akhirnya mampu untuk 
bergabung dan mendukung kemenangan 
Prabowo-Hatta yang dirasa dapat 
menghapus fenomena-fenomena negatif 
dalam politik. Mahfud MD 
menginformasikan kepada masyarakat yang 
dirasa masih ragu dengan fenomena negatif 
di dalam sebuah politik Indonesia perlu 
diluruskan. Dengan informasi tersebut 
sekiranya Mahfud MD dapat mengajak 
maupun merefleksikan masyarakat untuk 
ikut dalam keputusannya berpihak pada 
Koalisi Merah Putih.  

2.4 Membandingkan (Komparasi) 
Pilpres 2014 hanya mengusung 

dua pasang calon saja, sehingga dalam 
berkampanye sering terjadi tudingan-
tudingan maupun sindiran yang 
mengarah pada kubu lawan. Tudingan 
maupun sindiran yang bersifat negatif 
dapat dinetralisir dengan penggunaan 
gaya bahasa eufemisme. Hal tersebut 
dilakukan untuk mengajak pendengar 
untuk dapat melihat persamaan maupun 
membandingkan perbedaan yang ada 
diantara dua pasang calon tersebut. 

(9.a) Anggarannya ada tetapi kalau 
sistemnya tidak dibangun, sistemnya 
tidak ada managemen pengawasan 
dengan baik, sitemnya tidak dikontrol 
dilapangan, percuma anggaran itu 
akan menguap kemana-mana.  

Penjelasan yang dilakukan oleh 
capres nomor urut dua dirasa dapat 
menyindir pihak lawan. Sudah sama-sama 
diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa 
capres nomor urut dua telah membuat 
sebuah sistem yang telah dicanangkan 
dalam tingkan kota dan provinsi. Sehingga 
dalam kampanyenya kali ini, Jokowi akan 
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melanjutkan sistem tersebut untuk tingkat 
nasional apabila terpilih menjadi presiden. 
Hal ini yang sering dilontarkan dengan 
penuh keyakinan bahwa sistem yang telah 
dibuatnya dan akan dilanjutkan ketingkat 
nasional tersebut memang betul-betul 
langkah yang tepat. Sedangkan yang 
diketahui bahwa pihak capres cawapres 
nomor urut satu mengkampanyekan banyak 
melakukan perbaikan maupun 
pembangunan dalam segala bidang, namun 
tidak pernah menyebutkan penerapannya 
seperti apa. Sehingga Jokowi menjelaskan 
hal tersebut, beliau mengatakan 
anggarannya itu akan menguap kemana-
mana yang  mengarah pada penyelewengan 
maupun pembengkakan dana yang arahnya 
tidak tepat sasaran serta dapat 
memunculkan adanya tindak korupsi. Hal 
ini pun dapat menarik simpatisan 
masyarakat untuk dapat langsung 
membandingakan perbedaan antara calon 
nomor urut satu dan calon nomor dua. 

2.5 Meningkatkan Pencitraan 
Kemampuan seorang tokoh politik 

dalam menggunakan gaya bahasa 
eufemisme juga terdapat dalam tujuan yang 
positif. Mengajak masyarakat untuk 
membuka paradikma atau memandang 
sesuatu dari sisi positif dilakukan dalam 
contoh berikut. 

(11.a) Begitu juga masyarakan yang 
difabel, yang tidak mampu itu juga 
harus mendapat perhatian yang besar 
karena mereka juga bagian dari bangsa 
untuk mendapat pendidikan yang baik 
yang gratis pada semuanya. 

Kata difabel merupakan upaya 
untuk menggantikan istilah penyandang 
disabilitan atau cacat fisik. Diharapkan 
penggunaan kata difabel dapat memberikan 
dampak positif terhadap pandangan 
masyarakat mengenai perbedaan 
kemampuan dan bukan pada keterbatasan 
ketidak mampuan atau kecacatan fisik 
maupun mental.  

Kata difabel digunakan ketika 
proses berkampanye berlangsung dalam 
konteks indoor yang disaksikan oleh 

berbagai jenis kultur, tingkat sosial 
masyarakat, dan lain sebagainya. Pemilihan 
kata tersebut mampu untuk meningkatakan 
pencitraan yang selama ini dirasa memiliki 
nilai kurang oleh sebagian masyarakat. 
Bahwa kata tersebut lebih baik digunakan 
dari pada mengatakan penyandang cacat 
fisik maupun mental. 

(12.a) Bagaimana usaha kecil harus 
diberikan keutamaan, karena usaha 
kecil lah yang menjadi pokok 
kesejahteraan rakyat indonesia ini.  

Usaha kecil yang dimaksud dalam 
kalimat tersebut adalah pedagang kaki lima 
atau pedagang asongan. Dengan 
penggunaan frasa eufemisme tersebut dirasa 
mampu untuk meningkatkan pencitraan 
dalam lingkungan masyarakat. Serta 
masyarakat yang menjadi sasaran dalam 
kalimat tersebut pun dapat berpihak pada 
calon yang berpidato tersebut. Ditambah 
lagi dengan maksud kalimat sanjungan dan 
menjadi perhatian utama bagi calon jika 
nanti terpilih. 

2.6 Mengaburkan Pemahaman 
Dalam berkampanye, tokoh 

politik menggunakan pemilihan bahasa 
eufemisme untuk mengaburkan 
pemahaman masyarakat demi 
menghindarkan janji kampanye. Karena 
tanpa pemilihan bahasa eufemisme 
tersebut, kalimat yang disampaikan 
akan menjadi janji kampanye yang dapat 
diingat maupun dicatat oleh masyarakat. 

(13.a) ...tetapi  tidak memberikan 
insentif kepada energi terbarukan. 

Dalam dialog yang dilakukan oleh 
calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta 
Rajasa membahas pertanyaan mengenai 
kebutuhan sumber energi. Dengan 
penjelasan yang berpihak pada masyarakat, 
bahwasanya perlu adanya dukungan dari 
pemerintah untuk mendukung gerakan-
gerakan mengenai sumber energi 
terbarukan bukan justru memberikan 
dukungan pada impor bahan bakar yang 
dapat memberikan dampak negatif bagi 
masyarakat. Penggunaan eufemisme 
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insentif digunakan untuk menarik  perhatian 
masyarakat bahwa dalam misi kerjanya 
akan mengurus mengenai hal tersebut. 
Pemilihan eufemisme insentif  dilakukan 
agar tidak dengan gamblang memberikan 
sebuah pemahaman kepada masyarakat 
pendengar yang berdampak pada janji 
kampanye yang nantinya jika terpilih, wajib 
untuk ditepati. 

2.7 Klarifikasi Isu 
Kampanye yang diwarnai oleh 

black campain maupun negtif campain 
tentu meresahkan calon maupun 
masyarakat pendukungnya. Sehingga 
perlunya pengklarifikasian mengenai 
hal tersebut dengan pemilihan gaya 
bahasa eufemisme agar tersampaikan 
dengan baik kepada masyarakat dan 
dapat meyakinkan kembali masyarakat 
pendukungnya. 

(10.a) Orang itu senengnya apa, 
menghina saya, melecehkan saya, 
merendahkan saya. Padahal saya itu 
pinginnya apa sih, saya tu tawaduk, 
pinginnya itu.  

Melihat situasi dan kondisi yang 
mulai memanas dalam proses berkampanye, 
Jokowi berusaha untuk mengklarifikasi 
segala isu yang beredar. Mencoba 
menyampaikan dengan tetap tenang dan 
memilih menggunakan bahasa tawaduk 
yang merupakan bahasa serapan dari 
tawadhu yang umum digunakan dalam 
bidang keagamaan dan berarti tidak 
sombong. Penggunaan pemilihan bahasa ini 
digunakan karena yang tengah diklarifikasi 
merupakan isu Sara. Sehigga dirasa dengan 
pemilihan bahasa serapan tersebut mampu 
untuk meyakinkan masyarakat bahwa isu-
isu Sara yang tengah beredar tersebut tidak 
benar adanya dan tidak perlu untuk 
mendengarkan kembali isu-isu Sara 
tersebut. 

3. Makna Eufemisme 
3.1 Denotatif 

Makna denotatif yang dapat 
disebut makna sebenarnya atau makna 
apa adanya yang sifatnya objektif. 

(10.b) Orang itu senengnya apa, 
menghina saya, melecehkan saya, 
merendahkan saya. Padahal saya itu 
pinginnya apa sih, saya tu tawaduk, 
pinginnya itu. 

Tawaduk yang merupakan bahasa 
serapan dari tawadhu yang umum 
digunakan dalam bidang keagamaan dan 
berarti tidak sombong. Penggunaan 
pemilihan bahasa ini digunakan karena 
yang tengah diklarifikasi merupakan isu 
Sara. Melihat situasi dan kondisi yang 
mulai memanas dalam proses berkampanye, 
Jokowi berusaha untuk mengklarifikasi 
segala isu yang beredar. Mencoba 
menyampaikan dengan tetap tenang dan 
memilih menggunakan bahasa eufemisme. 
Sehingga di dalam penjelasan klarifikasi hal 
tersebut, Jokowi menyisipkan bahasa 
serapan yang sekiranya dapat memiliki 
makna menegaskan bahwa dirinya memang 
orang yang taat dan benar-benar tidak 
terbukti dalam isu Sara tersebut. 

3.2 Konotatif 
Makna konotatif merupakan 

makna yang bergeser dari makna yang 
sebenarnya. Makna konotatif 
mengandung makna lain yang 
berhubungan dengan sifat, rasa, benda, 
dan peristiwa. 

(12.b) Bagaimana usaha kecil harus 
diberikan keutamaan, karena usaha 
kecil lah yang menjadi pokok 
kesejahteraan rakyat indonesia ini.  

Penggunaan eufemisme dalam 
kalimat tersebut memiliki makna konotatif. 
Frasa usaha kecil yang dimaksud adalah 
pedagang kaki lima atau pedagang 
asongan. Perlunya menggunakan 
eufemisme tersebut dirasa mampu untuk 
menjelaskan kepada sebagian besar 
masyarakat apa yang menjadi perhatian 
capres nomor urut dua. Selain itu 
penggunaan eufemisme usaha kecil 
memiliki nilai rasa menghormati orang lain. 
Dan yang menjadi hal terpenting dalam 
berkampanye ialah mampu menarik 
simpatisan lebih banyak lagi. 
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3.3 Kontekstual 
Makna kontekstual atau makna 

situasional yang muncul sebagai akibat 
hubungan antara ujaran dan konteks. 
Konteks yang dimaksud yakni: konteks 
orangan, konteks situasi, konteks 
tujuan, konteks formal, konteks suasana 
hati, konteks waktu, konteks tempat, 
maupun konteks objek. 

 (9.b) Anggarannya ada tetapi kalau 
sistemnya tidak dibangun, sistemnya 
tidak ada managemen pengawasan 
dengan baik, sitemnya tidak dikontrol 
dilapangan, percuma anggaran itu 
akan menguap kemana-mana. 

Penggunaan klausa eufemisme 
tersebut memiliki makna kontekstual dalam 
wujud konteks objek dan konteks tujuan. 
Penjelasan yang dilakukan oleh capres 
nomor urut dua dirasa dapat menyindir 
pihak lawan. Sudah sama-sama diketahui 
oleh seluruh masyarakat bahwa capres 
nomor urut dua telah membuat sebuah 
sistem yang telah dicanangkan dalam 
tingkat kota dan provinsi. Sehingga dalam 
kampanyenya kali ini, Jokowi akan 
melanjutkan sistem tersebut untuk tingkat 
nasional apabila terpilih menjadi presiden. 
Hal ini yang sering dilontarkan dengan 
penuh keyakinan bahwa sistem yang telah 
dibuatnya dan akan dilanjutkan ketingkat 
nasional tersebut memang betul-betul 
langkah yang tepat. Sedangkan yang 
diketahui bahwa pihak capres cawapres 
nomor urut satu mengkampanyekan banyak 
melakukan perbaikan maupun 
pembangunan dalam segala bidang, namun 
tidak pernah menyebutkan penerapannya 
seperti apa.  

Sehingga Jokowi menjelaskan hal 
tersebut, beliau mengatakan anggarannya 
itu akan menguap kemana-mana yang  
mengarah pada penyelewengan maupun 
pembengkakan dana yang arahnya tidak 
tepat sasaran serta dapat memunculkan 
adanya tindak korupsi. Hal ini pun dapat 
menarik simpatisan masyarakat untuk dapat 
langsung membandingakan perbedaan 
antara calon nomor urut satu dan calon 
nomor dua. 

4. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap 
Pembelajaran 

Penggunaan eufemisme dalam 
kampanye Pilpres ini dapat diimplikasikan 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 
sekolah. Bahwa hasil dari penelitian ini 
dapat menjadi salah satu bahan ajar dalam 
rancangan pembelajaran bahasa indonesia. 
Mengimplikasikannya menjadi sebuah 
materi teks eufemisme sehingga siswa 
mampu memahami isi teks. Pembelajaran 
Bahasa Indonesia dalam bentuk teks bukan 
hanya sebagai pengetahuan bahasa saja, 
melainkan sebagai teks bahasa yang dapat 
mengungkap bentuk, fungsi, dan makna 
dalam konteks tersebut. Sehingga hal 
tersebut dapat memudahkan siswa untuk 
menuangkan perasaan dan pemikiran dalam 
bentuk teks yang sesuai dengan tujuan, 
apakah untuk menggugah perasaan ataupun 
untuk memberikan pemahaman.  

D. PENUTUP 
1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah ditemukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1.) Bentuk-bentuk penggunaan eufemisme 

dalam Pilpres 2014 terdiri atas bentuk: 
(1) ekspresi figuratif, (2) flipansi, (3) 
sirkumlokusi, (4) satu kata untuk 
menggantikan kata yang lain, dan (5) 
hiperbola.  

2.) Penggunaan eufemisme memiliki 
beberapa fungsi, antara lain: (1) 
menjaga komunikasi (pemicu konflik), 
(2) memancing/menarik simpatisan, (3) 
menginformasikan dan meyakinkan, (4) 
nilai pembanding, (5) meningkatkan 
pencitraan, (6) mengaburkan 
pemahaman, dan (7) klarifikasi isu. 

3.) Penggunaan eufemisme dalam 
kampanye Pilpres 2014 mengandung 
beberapa makna, antara lain: (1) makna 
denotatif, (2) makna konotatif, dan (3) 
makna kontekstual. 
2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah ditemukan, peneliti ingin 
menyampaikan saran kepada:  
1.) Peneliti selanjutnya silahkan gunakan 

penelitian ini sebagai refrensi yang bisa 
mendukung penelitian anda. 
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2.) Pendidik di sekolah yang memberikan 
materi teks, silahkan gunakan penelitian 
ini sebagai refrensi. 

3.) Masyarakat luas untuk melihat hasil 
bentuk penggunaan eufemisme dalam 
kampanye Pilpres 2014. 
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