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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Eufemisme merupakan sebuah gejala yang menampilkan kata-kata atau bentuk 

yang lebih halus dari kata yang digantikan (Satoto, 1898: 49). Bergantinya bentuk asli 

ke dalam sebuah bentuk eufemisme merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh 

seorang penutur untuk menghindari hal-hal buruk terjadi dalam berkomunikasi, seperti 

pertengkaran, perkelahian, dan perdebatan. Bentuk eufemisme sendiri mengandung 

nilai rasa yang lebih halus dengan menggantikan bentuk aslinya yang memiliki nilai 

rasa kasar atau buruk. Penggunaan eufemisme juga dapat berguna untuk menjaga 

hubungan dengan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan saat 

berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan bahasa yang tepat dapat menentukan 

hubungan yang dijalin seseorang, seperti penggunaan bahasa yang sesuai dapat 

mempererat hubungan dan sebaliknya penggunaan bahasa yang kasar dapat membuat 

hubungan menjadi renggang. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa eufemisme 

merupakan salah satu aspek penting dalam penggunaan bahasa saat berkomunikasi 

pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Tak 

hanya itu, eufemisme juga digunakan untuk menghindari penggunaan bahasa yang 

dinilai tabu di dalam masyarakat. 

Istilah-istilah tabu yang ada pada masyarakat Indonesia berbeda-beda dari 

tempat satu dengan tempat yang lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang 

masyarakat yang berasal dari berbagai wilyah dengan budaya yang beragam di Indonesia
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Istilah tabu yang ada dalam masyarakat dapat dihubungkan dengan unsur-unsur 

takhayul, mistis, dan sebuah larangan untuk dituturkan. Eufemisme merupakan 

pemakaian suatu kata dalam bentuk yang berbeda untuk menghindari bentuk larangan 

atau tabu (Kridalaksana, 2008: 59). Istilah-istilah yang mengandung unsur tabu 

biasanya dilarang untuk diucapkan di dalam masyarakat, penyebab yang ditakutkan 

masyarakat saat mengucapkan istilah tabu adalah dampak yang akan ditimbulkan, 

seperti sanksi sosial yang didapat setelah menuturkan kata-kata tabu tersebut, hingga 

ancaman-ancaman yang akan diterima oleh penuturnya. Hal tersebut terjadi secara 

turun temurun karena adanya larangan yang berasal dari kebudayaan sejak zaman 

dahulu.  

Terjadinya penggunaan eufemisme dikarenakan suatu peristiwa yang tidak 

hanya berbentuk sebuah ekspresi mengenai sebuah hubungan tapi juga mengenai 

sebuah respon yang dikeluarkan oleh penutur ataupun mitra tutur untuk menanggapi 

peristiwa yang sedang terjadi (Kluckhon, 1949: 156). Maka dari itu, didukung oleh 

pendapat dari Sunarso (1998: 73) yang mengatakan bahwa eufemisme dapat terikat 

dengan konteks dan dapat tidak terikat dengan konteks atau dengan kata lain 

eufemisme memerlukan sebuah penafsiran dan tidak memerlukan penafsiran. Latar 

belakang penggunaan eufemisme juga diungkapkan Zollner (1997: 92), seorang ahli 

yang memberi alasan penggunaan eufemisme, yaitu (1) menghindari kata-kata atau hal-

hal yang tabu, (2) menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan bahaya, 

(3) alasan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan, (4) menutupi rasa malu, (5)
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menunjukkan bahwa penutur adalah orang yang berpendidikan, (6) menghindari 

penggunaan kata-kata yang kurang bagus, dan (7) untuk tujuan-tujuan retoris. 

Saat ini penggunaan eufemisme di masyarakat juga jauh berkembang karena 

faktor ilmiah dan faktor rekayasa, yang mana faktor ilmiah dibutuhkan masyarakat agar 

tidak terjadi benturan kejiwaan sosial, sedangkan faktor rekayasa dilakukan oleh pihak-

pihak tertentu karena ingin mencapai suatu keuntungan (Jauhari, 1997: 11). Dalam 

mencapai suatu tujuan yang menguntungkan, penggunaan eufemisme ini sangat 

berperan penting dan terkadang pelaku fenomena ini dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki power besar maupun memiliki peranan penting di masyarakat. Salah satunya 

seperti orang yang berkecimpung di dunia politik dan sering disebut dengan politikus. 

Banyak politikus yang menjadi bagian dari pemerintahan dan mereka memiliki 

wewenang dan kewajiban untuk menyampaikan secara transparan perihal yang terjadi 

di pemerintahan. Pemerintah pada praktiknya juga seringkali menyampaikan informasi 

tidak secara langsung apa adanya, seperti ada yang ditutupi maupun dimodifikasi 

penggunaan bahasanya agar masyarakat dapat menerima informasi tesebut secara 

wajar dan tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.  

Pada zaman sekarang dengan berbagai perkembangan teknologi, penggunaan 

eufemisme tidak hanya dapat ditemukan melalui tatap muka saja, namun dapat pula 

ditemukan dalam sebuah pengamatan pada acara yang ada pada tayangan televisi 

karena mudahnya akses yang dapat digunakan. Salah satu wadah yang memfasilitasi 

terjadinya penggunaan eufemisme adalah program acara talk show Mata Najwa yang 
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hadir setiap minggu. Mata Najwa merupakan salah satu acara talk show yang 

mengangkat berbagai topik mengenai isu-isu politik, sosial, dan budaya yang sedang 

terjadi di Indonesia. Acara Mata Najwa dipandu oleh Najwa Shihab sebagai pembawa 

acara dan dengan menghadirkan berbagai pihak yang berperan sebagai narasumber dari 

berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda tiap episodenya. Program ini 

merupakan salah satu program stasiun televisi swasta yaitu stasiun televisi Metro TV 

yang kemudian berpindah ke Trans 7 yang hadir setiap seminggu sekali pada hari rabu 

pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB.  

Episode yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan episode yang 

membicarakan isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia dengan mengangkat topik 

perjuangan rakyat Indonesia dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemajuan 

bagi bangsa ini. Ada empat episode yang berkaitan dengan perjuangan yang dilakukan 

oleh rakyat Indonesia yang diambil pada bulan September tahun 2019, yaitu pertama 

episode berjudul “Masa Depan Papua” yang membicarakan mengenai keadilan negara 

ini bagi masyarakat Papua yang masih sering mengalami diskriminasi dan rasisme, 

kedua ada episode berjudul “Selamat Jalan Presiden Habibie” yang membicarakan 

mengenai meninggalnya mantan presiden ketiga BJ Habibie dan perjuangan semasa 

hidupnya untuk Indonesia, ketiga episode berjudul “KPK: Kiamat Pemberantas 

Korupsi” yang membahas mengenai pengesahan revisi undang-undang yang dianggap 

melemahkan KPK, dan yang terakhir episode berjudul “Ujian Reformasi” membahas 
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mengenai perjuangan mahasiswa dan rakyat Indonesia terhadap revisi undang-undang 

yang dianggap masih banyak kekurangan.  

Berikut merupakan contoh tuturan yang menandung penggunaan eufemisme 

dalam dialog talk show Mata Najwa episode “Masa Depan Papua”. 

Dedi : Semua melalui tahapan, ya. Polisi bekerja secara professional

fakta hukum, ketika fakta hukum sudah terpenuhi, alat bukti

cukup maka segera kita tetapkan tersangka. Dalm hal ini kasus

rasis sudah dua tersangka yang dilakukan penahanan, termasuk

kasus rasis yang diviralkan melalui media sosial hari ini juga

kapolda jatim sudah menetapkan VK sebagai salah satu aktor

intelektual memviralkan narasi-narasi, foto, video yang hoax

yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.  

Pada dialog diatas, Dedi Prasetyo yang merupakan salah satu narasumber dalam 

episode tersebut melontarkan pernyataan yang mengandung ungkapan eufemisme yang 

secara jelas tidak menjatuhkan salah satu pihak dengan menggunakan penggunaan 

bahasa yang tepat. Penyampaian informasi dalam talk show Mata Najwa tersebut 

berupa proses diskusi dengan menggunakan metode tanya-jawab berbahasa Indonesia 

yang sesuai dengan kemampuan berbahasa penuturnya, mengingat latar belakang yang 

berbeda-beda.  

Hal yang menjadikan talk show Mata Najwa menarik untuk diteliti karena acara 

talk show tersebut mengangkat berbagai isu-isu yang sedang hangat dengan disiarkan 

dan ditonton secara langsung oleh seluruh masyaraat yang ada di Indonesia. Hal 

tersebut menjadikan penggunaan bahasa oleh penuturnya, yaitu Najwa Shihab dan para 
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narasumber lainnya perlu mengandung unsur-unsur kesantunan dan kesopanan. Upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengetahui tuturan yang dituturkan oleh para penutur telah 

mengandung unsur-unsur tersebut atau tidak dengan menggunakan eufemisme.  

Penelitian ini termasuk ke dalam cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan 

makna, yaitu pada bidang semantik. Penggunaan kajian semantik dipilih karena sesuai 

dengan penggunaan bahasa yang memerhatikan makna sebagai nilai rasa sebuah 

kelayakan tuturan yang mencakup kesopanan dan kesantunan dengan. Sebuah nilai rasa 

memiliki hubngan erat dengan penggunaan eufemisme yang merupakan sebuah 

penghalusan sebuah tuturan. Nilai rasa menentukan sebuah hubungan dalam 

berkomunikasi, semakin baik nilai rasa dan bentuk yang digunakan akan semakin baik 

pula hasilnya. Penggunaan bahasa dalam bentuk eufemisme yang menggantikan kata 

yang kasar dengan kata yang lebih halus pada sebuah proses diskusi dapat 

memengaruhi sukses tidaknya keberlangsungan sebuah diskusi tersebut. Tuturan 

Najwa Shihab dan para narasumber akan sangat penting diteliti untuk mengetahui 

bentuk-bentuk dan juga fungsi apa saja yang dapat ditemukan dari penggunaan 

eufemisme seiring berkembangnya zaman yang terjadi pada sebuah komunikasi dalam 

proses diskusi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka disusun dua rumusan masalah 

pada penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah bentuk eufemisme pada tuturan dalam acara talk show Mata

Najwa?

2. Apa sajakah fungsi eufemisme pada tuturan dalam acara talk show Mata

Najwa?

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan seperti 

berikut ini: 

1. Mendeskripsikan bentuk eufemisme pada tuturan dalam acara talk show Mata

Najwa.

2. Mendeskripsikan fungsi eufemisme pada tuturan dalam acara talk show Mata

Najwa.

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian pasti memiliki manfaat yang dihasilkan. Melihat dari aspek-

aspeknya, dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu dari segi teoretis dan dari 

segi praktis, sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi 

penelitian yang berfokus pada penggunaan eufemisme yang dapat menjadi sumber 

referensi, dan turut menyumbangkan ilmu pengetahuan terkait eufemisme. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh produser acara TV dan Radio sebagai salah satu acuan untuk 

bertindak kritis terhadap penggunaan bahasa yang terus berkembang dalam 

menyampaikan informasi sesuai dengan kepentingan suatu pihak, tidak ada konflik 

dalam masyarakat. 

1.5 Operasinalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep merupakan bagian dari penelitian yang gunanya untuk 

menjelaskan istilah-istilah yang ada dan berkaitan dengan penelitian. Hal tersebut 

berfungsi agar tidak ada salah penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan pada 

penelitian ini. Daftar istilah pada penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut. 

a. Tuturan

Tuturan dilakukan oleh manusia yang sedang berkomunikasi. Tuturan 

merupakan sesuatu yang diucapkan yang berperan sebgai media dalam sebuah 

komunikasi. Tuturan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah ucapan Najwa 

Shihab dan para narasumber dalam talk show Mata Najwa. Namun tuturan tersebut 

hanya dipilah yang mengandung penggunaan eufemisme saja. 

b. Eufemisme

Eufemisme merupakan penggunan bentuk lain yang bertujuan untuk 

menghaluskan kata-kata yang kurang baik, maka dari itu eufemisme tentunya 

mengandung makna nilai rasa positif. Tentunya penggunaan eufemisme memiliki 
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bentuk dan fungsi, sehingga dapat dituturkan sesuai dengan situasinya. Bentuk 

eufemisme yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk eufemisme secara 

gramatikal dan berdasarkan cara pembentukannya. Fungsi eufemisme yang digunakan 

juga tidak terlepas dari fungsi penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam 

proses dialog dan berdiplomasi. 

c. Talk Show Mata Najwa

Objek penelitian pada skripsi ini adalah acara talk show Mata Najwa yang 

merupakan sebuah acara diskusi yang mengangkat berbagai topik mengenai isu-isu 

politik, sosial, dan budaya yang sedang terjadi di Indonesia. Acara Mata Najwa 

dipandu oleh Najwa Shihab sebagai pembawa acara dan dengan menghadirkan 

berbagai pihak yang berperan sebagai narasumber dari berbagai macam latar belakang 

yang berbeda-beda tiap episodenya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, analisis data, dan penutup. Pada tiap bab terdiri dari beberapa sub 

bab yang menjelaskan isi tiap-tiap bab. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian 

ini: 

BAB I Pendahuluan berisi seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan.  

 BAB II Kajian Teori berisi landasan teori dan tinjauan pustaka dari penelitian-

penelitian terdahulu. 
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BAB III Metode penelitian meliputi data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan teknik penyajian data. 

BAB IV Pembahasan berisi analisis data mengenai bentuk dan fungsi ungkapan 

eufemisme pada tuturan Najwa Shihab dan mitra tutur dalam acara talk show Mata 

Najwa. 

BAB V Penutup meliputi simpulan dan saran.
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