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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia bahasa yang terbuka. Bahasa Indonesia mampu 

menerima unsur-unsur bahasa asing maupun bahasa daerah sehingga dapat 

memperkaya kosakata yang dimiliki dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kontak budaya antarbangsa, 

antardaerah, antarsuku, maupun faktor lain seperti agama, politik, dan 

teknologi. Perpindahan seorang atau kelompok kedalam kelompok lain juga 

dapat menyebabkan adanya pergeseran bahasa yang dapat memperkaya 

kosakata, sehinggga memunculkan bahasa baru. 

Suhardi (dalam Kushartati, 2005:58) mengungkapkan bahwa, 

masyarakat yang bertemu dan hidup bersama menimbulkan adanya kontak 

bahasa,  ciri yang menonjol yaitu terdapatnya terdapatnya kedwibahasaan 

(bilingualism) atau keanekabahasaan (multilingualism). 

Adanya kontak antarbahasa tersebut menyebabkan timbulnya 

pemakaian bahasa lain. Pemakaian bahasa lain yang terus-menerus dalam 

kelompok tertentu menyebabkan pembakuan bahasa tersebut. Pemakaian 

bahasa lain dapat ditemui dalam berbagai bidang, baik yang berasal dari 

bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Bahasa asing misalnya, penggunaan 

kata patient dalam bahasa Inggris menjadi pasien dalam bahasa Indonesia, 
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moreel dalam bahasa Belanda menjadi moril dalam bahasa Indonesia, 

kemudian central menjadi sentral dan sebagainya. Beberapa kata tersebut 

dulunya asing di telinga masyarakat Indonesia, namun karena kebiasaan 

pemakaian dalam kehidupan sehari-hari maka bahasa tersebut menjadi bahasa 

sehari-hari. 

Perkembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa 
lain, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat 
memperkaya khazanah bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat juga 
mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan 
ketidakefektifan kalimat (Putrayasa, 2009: 124). 

 
Penggunaan bahasa asing dapat dijumpai dalam bentuk komunikasi 

lisan maupun tulis. Bahasa asing dalam komunikasi lisan terjadi ketika 

seseorang sedang berkomunikasi dengan orang lain, misalnya pada saat 

bercakap-cakap, pidato, orasi, dan sebagainya. Bahasa asing dalam  

komunikasi dalam bentuk tulis dapat dijumpai misalnya dalam bentuk surat 

kabar, cerpen, maupun novel.  

Penggunaan bahasa asing bentuk tulis dalam novel, kini menjadi 

semakin beraneka ragam. Saat ini banyak ditemui novel yang dalam 

penulisannnya menggunakan percampuran bahasa. Demikian pula dalam hal 

penggunaan bahasa, ragam yang digunakan semakin bervariasi sesuai dengan 

gagasan kreatif penulisnya yang selaras dengan perkembangan jaman. 

Misalnya penggunaan bahasa yang bervariasi pada novel Negeri 5 Menara 

dan Ranah 3 Warna.  Kedua novel tersebut banyak ditemui pemakaian bahasa 

asing. Selanjutnya penyebutan novel Negeri 5 Menara dan Ranah 3 Warna 

disingkat menjadi N5M dan R3W.       
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Novel N5M dan R3W merupakan novel karya Ahmad Fuadi. N5M 

merupakan buku pertama dan R3W merupakan buku yang kedua. Tiap 

penulisan kalimat dalam novel, Fuadi menggunakan bahasa yang dapat 

menggugah semangat dan inspiratif. Seperti pada kalimat manjada wa jadda, 

kalimat tersebut ringkas tapi memiliki makna yang kuat bagi pembacanya, 

yaitu siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Buku ini dalam 

waktu 9 bulan sudah terjual 100.000 eksemplar. Novel N5M diwujudkan pula 

dalam bentuk film. 

Novel N5M dan R3W menceritakan tentang pengalaman hidup  

pengarang. Novel  N5M menceritakan tokoh utamanya yaitu Alif yang  

memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah di SMU namun ditentang oleh 

kedua orangtuanya. Perbedaan pandangan antara Alif dengan orangtuanya 

mengakibatkan terjadinya konflik batin dalam diri Alif. Namun, penyesalan 

Alif berakhir ketika dia sudah berada di pondok selama beberapa tahun, Alif 

baru menemukan hikmah. Setelah lulus dari pondok Alif kembali mengalami 

konflik batin tentang lulusan pondok yang tidak dapat melanjutkan ke 

perguruan tinggi. Namun, Alif dapat membuktikan bahwa alumni pondok 

pesantren juga dapat masuk perguruan tinggi dengan mengikuti ujian 

kesetaraan. Begitu kerasnya semangat Alif dalam mengahadapi setiap kendala 

dalam hidupnya diceritakan dalam novel N5M dan R3W. 

Novel  R3W merupakan novel kedua yang merupakan kelanjutan 

dari novel N5M. Novel N5M menceritakan tentang pengalaman hidup Alif 

sebagai tokoh utama mulai dari kehidupannya di Bandung sebagai mahasiswa 
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sampai Alif memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke Universitas di luar 

negeri. Perjuangan Alif dalam menghadapi persoalan hidup diceritakan dalam 

novel R3W. 

Novel N5M dan R3W ditemukan pemakaian bahasa asing 

diantaranya ditemukan dalam bahasa Arab; uthlubul ilma walau bisshin, 

shabahal khair, qulil haqqa walau kaana murran, rahmatan lil alamin dan 

sebagainya. Bahasa Inggris misalnya; welcome, injury time, thaks God it’s 

Friday, public announcement, you are in a big trouble dan sebagainya. 

Bahasa Perancis misalnya; bien venue, idrib, felicitatio dan sebagainya.   

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut pemakaian bahasa asing dalam bahasa Indonesia yang difokuskan pada 

novel  N5M dan R3W. Penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Bentuk 

dan Pola Pemakaian Bahasa Asing pada Novel Negeri 5 Menara dan Ranah 3 

Warna: Karya Ahmad Fuadi”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperlukan 

pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus. Pembatasan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bentuk pemakaian bahasa asing yang terdapat pada novel N5M dan R3W. 

2. Pola pemakaian bahasa asing pada novel N5M dan R3W. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah. 

a. Bagaimana bentuk pemakaian bahasa asing yang terdapat pada novel 

N5M dan R3W? 

b. Bagaimana pola pemakaian bahasa asing yang terdapat pada novel 

N5M dan R3W? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

diharapkan yaitu; 

a. Mendeskripsikan bentuk pemakaian bahasa asing pada novel N5M dan 

R3W? 

b. Mendeskripsikan pola pemakaian bahasa asing pada novel N5M dan 

R3W? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan dibidang bahasa serta menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis, dan khususnya pembaca. 
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b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi 

pemakai bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa asing dalam bahasa 

Indoesia, khususnya pada novel. 

 

F. Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika laporan penelitian ini  terdiri dari lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika 

penulisan laporan penelitian ini adalah: 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, 

pembatasan masalah,  perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  Landasan Teori, berisi tentang penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini, teori-teori dan kepustakaan yang dijadikan 

sebagai dasar maupun landasan dalam penelitian, dan kerangka berpikir 

dalam penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian meliputi, pendekatan dan 

strategi penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan, berisi tentang bentuk pemakaian 

bahasa asing dan pola pemakaian bahasa asing pada novel N5M dan R3W. 
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BAB V Penutup, berisi tentang simpulan dari penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran bagi pihak yang berkepentingan dalam 

hubungan dengan hasil yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Unsur Serapan Bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia 

a. Pengertian unsur serapan 

Kridalaksana (2009:178) menyebutkan bahwa pinjaman atau 

borrowing adalah istilah untuk memasukkan unsur fonologis, 

gramatikal, atau leksikal dalam suatu bahasa atau dialek lain karena 

kontak atau peniruan. 

Pateda (1987:13), mengungkapkan bahwa unsur serapan 

adalah unsur yang berasal dari bahasa yang bukan bahasa indonesia. 

Mackey (dalam Yusuf, 1994: 67) mengungkapkan bahwa 

gejala penggunaan unsur-unsur satu bahasa dalam bahasa lainnya 

ketika seorang dwibahasawan mempergunakan bahasa-bahasanya itu 

dinamakan interferensi. 

Unsur serapan adalah masuknya suatu unsur bahasa baik unsur 

fonologi, gramatikal maupun leksikal atau berupa dialek dari suatu 

bahasa ke dalam bahasa lain yang disebabkan adanya kontak atau 

peniruan. 
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b. Latar belakang pemakaian unsur serapan 

Menurut Putrayasa (2009: 14), pemakaian kata asing 

memerlukan pertimbangan-pertimbangan: 

1) Perasaan cermat tidaknya bahasa sendiri dalam perbedaan 
nuansa makna. 

2) Perlu tidaknya kata yang bersinonim: asimilasi, pembauran. 
3) Ada tidaknya pengakuan gengsi bahasa asing: kalibrasi, 

evaluasi. 
4) Tinggi rendahnya kemampua serta kemahiran dalam bahasa 

sendiri, misalnya dalam mana, di mana, dan kepada siapa. 
 

Samsuri (1987:60-63), mengungkapkan pemakaian bahasa 

asing disebabkan; (1) penguasaan bahasa yang tidak baik disebabkan 

mitos bahwa orang Indonesia mudah belajar bahasa (asing), (2) 

penguasaan bahasa asing merupakan ciri kaum elite untuk 

memisahkan dari rakyat, (3) banyaknya kata asing yang dipakai dalam 

Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa orang Indonesia lebih senang 

menggunakan kata asing. 

 Pemakaian bahasa asing disebabkan adanya beberapa faktor. 

a) Perasaan cermat terhadap bahasa asing. 

b) Pengakuan bahasa asing yang dipakai orang Indonesia. 

c) Kemampuan individu dalam menguasai bahasa asing. 

 

c.    Penulisan Kata Serapan 

 Chaer (2006: 62), mengungkapkan bahwa, dilihat dari taraf 

penyerapannya, ada tiga macam kata serapan: 
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1) Kata-kata yang sudah sepenuhnya diserap ke dalam bahasa 
Indonesia. Kata-ini sudah lazim dieja secara Indonesia, 
sehingga sudah tidak dirasakan lagi kehadirannya sebagai 
kata serapan. Misalnya kata-kata kabar, sirsak, iklan, dan 
hadir. 
 

2) Kata-kata yang masih asing, tetapi digunakan dalam konteks 
bahasa Indonesia. Ejaan dan pengucapannya masih mengikuti 
cara asing. Misalnya time out, door to door, dan built up. 

 
 

3) Kata-kata asing yang untuk kepentingan peristilahan, ucapan 
dan ejaannya disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa 
Indonesia. Dalam hal ini perubahan ejaan itu dibuat 
seperlunya saja sehingga bentuk indonesianya masih dapat 
dibandingkan dengan bentuk bahasa aslinya. Misalnya aki 
(accu), komisi (comisssion), psikologi (psycology), dan fase 
(phase). 
 

Berdasarkan jenisnya, kata serapan dibedakan menjadi tiga 

jenis yaitu; (a) kata asing yang sudah terserap sepenuhnya, (b) kata 

asing yang terserap sebagian, dan (c) kata asing yang dalam 

penggunaannya menyesuaikan kaidah bahasa Indonesia. 

2. Novel sebagai Karya Sastra 

a. Pengertian Sastra 

Kata sastra berasal dari bahasa Sansekerta. Akar kata sas- 
dalam kata kerja turunan, berarti mengarahkan, mengajar, memberi 
petunjuk atau instruksi. Akhiran –tra menunjukka alat atau sarana. 
Dengan demikian, sastra diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku 
petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran (Teeuw, 1998: 23). 

 
 Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa sastra 

merupakan alat atau saran komunikasi dan interaksi antar pengarang 

dan masyrakat yang menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasinya. 
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Semi (1988: 8) mengungkapkan bahwa sastra adalah suatu 

bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah 

manusia dengan kehidupannya dan mempergunakan bahasa sebagai 

mediumnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan 

bahwa karya sastra adalah hasil karya manusia yang mengungkapkan 

perasaan, ide, semangat yang dituangkan dalam bentuk bahasa yang 

mengandung keindahan. Sehingga melalui karya sastra kita dapat 

menarik serta mengambil nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

b. Pengertian Novel 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 1996: 9) memaparkan bahwa 

secara harfiah novel berarti “barang baru yang kecil” kemudian 

diartikan sebagai “cerita pendek dalam bentuk prosa”. 

Dunia yang ditawarkan novel merupakan dunia yang 

imajiner, yang dibangun melalui unsur intrinsik seperti peristiwa, 

plot, tokoh (penokohan), latar, serta sudut pandang yang kesemuanya 

juga bersifat imajiner (Nurgiyantoro, 1996: 5). 

Dapat dikatakan bahwa novel sebagai karya sastra 

merupakan proses rekaan atau fiksi yang menyuguhkan tokoh dan 

menampilkan serangkaian peristiwa kehidupan dan latar secara 

tersusun yang merupakan hasil karya manusia yang ingin 
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mengungkapkan ide, perasaan semangat yang dituangkan dalam 

bentuk bahasa yang mengandung keindahan. 

 

3. Penggunaan Bahasa dalam Karya Sastra 

Semi (1988:13) mengungkapkan bahasa dalam kesusastraan, 
seperti juga dalam bidang-bidang yang lain, adalah media 
perhubungan antara sesama anggota masyarakat dalam kegiatan sosial 
dan kebudayaan. Bahasa merupakan media pengucapan yang mudah 
lentur. Oleh pengarang, kelenturan bahasa itu dieksploitasi sedemikian 
rupa dan dengan seluas mungkin, seperti memilih sintaksis, diksi, dan 
ungkapan yang khusus serta pemakaian bahasa kias seperti tamsil, 
metafora dan lain-lain untuk kesan sensitivitas dan kehalusan rasa. 
Dasar penggunaan bahasa dalam sastra bukan sekedar paham, tetapi 
yang lebih penting ialah keberdayaan piliha kata itu mengusik dan 
meninggalkan kesan kepada sensitivitas pembaca. Nilai konotasi yang 
lebih luasdari pengertian denotasi amat penting. 

 
Wellek dan Austin (1990:14) mengungkapkan bahwa bahasa 

merupakan bahan baku kesusasteraan, tetapi bahasa bukan benda mati 

melainkan ciptaan manusia dan mempunyai muatan budaya dan 

linguistik dari kelompok pemakai bahasa tertentu. 

Bahasa dalam karya sastra digunakan untuk media komunikasi 

antara pengarang dengan pembaca untuk meninggalkan kesan 

sensitivitas dan nilai rasa melalui diksi yang digunakan oleh 

pengarang. 

 

4. Fuadi dalam Karya Sastra Indonesia 

Ahmad Fuadi lahir di  Nagari Bayur, sebuah kampung kecil di 

pinggir Danau Maninjau 30 Desember 1972, adalah seorang novelis, 

praktisi konservasi, dan wartawan. Ibunya guru SD dan ayahnya guru 
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madrasah. Fuadi merantau ke Jawa, mematuhi permintaan ibunya 

untuk masuk sekolah agama. Fuadi masuk di Pondok Modern 

Darussalam Gontor, Ponorogo tahun 1988 dan lulus tahun 1992. Di 

sana dia bertemu dengan kiai dan ustad yang diberkahi keikhlasan 

mengajarkan ilmu hidup dan ilmu akhirat.  

N5M  adalah buku pertamanya dari rencana trilogi. N5M ni 

berniat merayakan sebuah pengalaman menikmati atmosfir pendidikan 

yang sangat inspiratif. N5M dalam waktu 9 bulan sudah terjual 

100.000 eksemplar. Ini adalah rekor baru untuk semua buku lokal 

yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama sepanjang 36 tahun. 

N5M telah mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain 

nominasi Khatulistiwa Literary Award 2010, penulis dan buku fiksi 

terfavorit 2010 versi Anugerah Pembaca Indonesia. Tahun 2011, 

Fuadi dianugerahi Liputan 6 Award SCTV untuk kategori Motivasi 

dan Pendidikan. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Tinjauan pustaka memberi pemaparan tentang penelitian yang telah 

dilakukan peneliti sebelumnya. Berikut ini dipaparkan beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini. 

Rosyidi (2007) dalam penelitianya yang berjudul “Peran Makna dalam 

Menerjemahkan Bahasa Asing” mengungkapkan bahwa pada dasarnya 

menerjemahkan tidak hanya mentransfer makna di balik kata-kata atau 
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kalimat dalam bahasa sumber ke bahasa sasaran, tetapi juga 

mempertimbangkan banyak hal untuk mengidentifikasi arti riil seperti, 

konteks situasional, linguistik, dan budaya. Kita harus mempertimbangkan 

beberapa prinsip tentang arti kata itu adalah 1) makna berubah karena 

perubahan waktu, dan perubahan itu bukan persyaratan mutlak untuk setiap 

kata, 2) sebuah kata dalam bahasa dengan dialek yang berbeda mungkin 

memiliki arti yang berbeda, itu adalah karena perluasan makna dan 

pengurangan, 3) kata yang tidak mengacu pada hal itu mengacu pada, tetapi 

hanya simbol dan 4) sebuah kata sering memiliki lebih dari satu arti. Oleh 

karena itu, yang berarti memiliki peran penting dalam proses penerjemahan 

dari bahasa sumber ke bahasa target. Untuk alasan itu penerjemah harus 

mempertimbangkan komponen mana akurasi makna ini sejalan dengan arti 

dalam bahasa sumber yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa target.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rosyidi yaitu sama-sama meneliti tentang bahasa asing. Sedangkan 

perbedaannya yaitu terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian Rosyidi 

meneliti tentang peran makna, sedangkan penelitian ini meneliti tentang 

bentuk dan pola pemakaian bahasa asing pada novel N5M dan R3W. 

Kristanti (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Gejala 

Kontaminasi, Penggunaan Bahasa Asing dan Daerah Dalam Berita Politik 

Surat Kabar Solopos Edisi Oktober-November”. Penelitian ini bertujuan (1) 

Mendeskripsikan kontaminasi dalam berita politik surat kabar Solopos edisi 

Oktober-November tahun 2009. (2) Mendeskripsikan penggunaan bahasa 



15 
 

asing dalam berita politik surat kabar Solopos edisi Oktober-November tahun 

2009. (3) Mendeskripsikan penggunaan bahasa daerah dalam berita politik 

surat kabar Solopos edisi Oktober-November tahun 2009. Hasil penelitian ini 

antara lain: 1) kontaminasi bahasa dalam berita politik harian Solopos 

meliputi: a) kontaminasi dalam penggunaan kata penghubung, b) kontaminasi 

dalam penggunaan dua bentuk kata dalam pengertian yang sama dalam satu 

susunan kalimat, c) kontaminasi dalam penggunaan kata yang mubazir dan 

pengulangan, dan d) kontaminasi dalam susunan kata. 2) penggunaan bahasa 

asing dalam berita politik harian Solopos edisi Oktober-November 2009, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa semuanya menggunakan bahasa Inggris, 

dan 3) penggunaan bahasa daerah dalam berita politik harian Solopos edisi 

Oktober-November.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kristanti yaitu sama-sama meneliti peggunaan bahasa asing. Perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan oleh Kristanti dengan penelitian ini yaitu penelitian 

Kristanti bersumber pada surat kabar, sedangkan penelitian ini bersumber 

pada novel. 

Hadisaputra (2011) dalam penelitianya yang berjudul “Bahasa 

Indonesia Etnis Cina di Lingkungan Masyarakat Jawa”. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk memaparkan pengaruh sosal-budaya terhadap kondisi bahasa 

Indonesia yang dituturkan oleh etnis Cina dalam lingkungan masyarakat 

Jawa. Hasil penelitian ini yaitu variasi bahasa Idonesia yang dituturkan etnis 

Cina yang berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya.  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hadisaputra yaitu sama-sama meneliti bahasa asing. Perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadisaputra yaitu pada 

objek yang digunakan. Pada penelitian Hadisaputra, objek yang dipakai yaitu 

bahasa asing etnis Cina yang digunakan dalam Masyarakat Jawa, sedangkan 

penelitian ini menggunakan novel N5M dan R3W sebagai objek 

penelitiannya. 

Sitaresmi (2010) dalam Penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Atas 

Kosakata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia dari Segi Morfologi (Studi 

Deskriptif Terhadap Pemakaian Nomina dan Adjektiva Serapan Asing dalam 

Media Massa)”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa media massa 

tulis (surat kabar Pikiran Rakyat dan Kompas) banyak menggunakan nomina 

dan adjektiva serapan asing, khususnya yang diserap dari bahasa inggris dan 

belanda karena bahasa Indonesia memperkaya dirinya dengan bahasa ilmu, 

teknologi, dan politik. Frekuensi pemakaian nomina sebanyak 540 kali 

(48,30%) dan adjektiva 578 kali (51,70%). Dengan melihat frekuensi 

pemakaiannya berarti adjektiva lebih sering digunakan oleh pembuat artikel 

dan tajuk rencana daripada nomina. Bentuk nomina dan adjektiva yang 

diserap lebih banyak bentuk turunan (bersufiks) daripada bentuk dasar 

(tunggal). Disamping itu, adjektiva dapat diberi keterangan penguat dan 

pembanding. Berdaasarkan pemakaian nomina dan adjektiva tersebut ternyata 

pemakai bahasa (pembuat artikel dan tajuk rencana) belum memahami dan 

menguasai kosakata serapan asing dengan baik. Hal ini didukung dengan 
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ditemukannya kesalahan dalam penggunaannya. Kesalahan menggunakan 

nomina sebanyak 44 buah kata (35,48%). Frekuensi kesalahannya sebanyak 

231 kali (42,78%) dan kesalahan menggunakan adjektiva sebanyak 25 buah 

kata (27,28%). Frekuensi kesalahannya sebanyak 183 kali (31,66%). 

Perbedaan penelitian yang dilkukan oleh Sitaresmi dengan penelitian 

ini yaitu, dalam penelitian ini objek penelitian lebih difokuskan pada bentuk 

dan pola pemakaian bahasa asing pada novel N5M dan R3W. Sedangkan 

objek penelitian yang dilakukan oleh Sitaresmi lebih difokuskan pada 

pemakaian nomina dan adjektiva serapan asing pada media massa tulis. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sitaresmi dengan penelitian yang 

ini yaitu lebih difokuskan pada pemakaian bahasa asing.  

Ichwani (2011), dalam skripsinya yang berjudul “Bentuk, Pola, dan 

Faktor Penyebab Pemakaian Bahasa Asing Pada Novel Ayat-ayat Cinta”. 

Penelitian ini bertujuan  untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pemakaian 

bahasa asing, pola, dan faktor penyebab pemakaian bahasa asing pada novel 

Ayat-ayat cinta. Hasil penelitiannya yaitu bentuk pemakaian bahasa asing 

yang terdapat pada novel Ayat-ayat Cinta adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, 

dan bahasa Jerman. Pola pemakain bahasa asing pada novel Ayat-ayat Cinta 

adalah memverbakan bahasa asing, membuat kata kerja aktif menjadi pasif, 

dan menyatakan milik atau kepunyaan. Faktor-faktor yang menyebabkan 

pemakain bahasa asing pada novel Ayat-ayat Cinta antara lain, (1) latar 

belakang penokohan, (2) latar belakang tempat, (3) kebutuhan sinonim, (4) 
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kebutuhan pemakaian bahasa yang lebih ekonomis atau singkat, dan (5) 

adanya kedwibahasaan penulis.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah meneliti bahasa asing pada novel. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada objek yang digunakan. Penelitian ini meneliti novel N5M dan 

R3W, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ichwani pada novel Ayat-

ayat Cinta. 

Utami (2011), dalam skripsinya yang berjudul ”Kata Asing dan Kata 

Gaul dalam Iklan Kecantikan Pada Majalah Aneka Yess!! Edisi Januari-

Februari 2011”. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk 

pemakaian kata asing dan kata gaul dan mengetahui peranan kata asing dan 

kata gaul pada iklan kecantikan majalah  Aneka Yess!! Edisi Januari-Februari 

2011. Hasil analisis berupa kata asing dan kata gaul dalam iklan kecantikan 

majalah Aneka Yess!! Edisi Januari-Februari 2011 menunjukkan bahwa 

terdapat 149 kata asing dan kata gaul. Bentuk pemakaian kata asing berupa 

bahasa inggris yang ditemukan sebanyak 143 buah diklasifikasikan sesuai 

dengan kelas katanya, yaitu berbentuk kata sebanyak 55 buah antara lain 9 

kata kerja, 11 kata sifat, 34 kata benda, 1 kata seru. Bentuk frasa sebanyak 83 

buah antara lain 72 frasa nominal, 4 frasa verbal, 3 frasa numeral, 4 frasa 

adjektiva dan berbentuk klausa sebanyak 5 buah. Bentuk pemakaian kata 

asing berupa bahasa latin diklasifikasikan sesuai dengan kelas katanya, yaitu 

berbentuk kata sebanyak 2 buah berupa kata benda dan berbentuk kata hibrida 

sebanyak 4 buah berupa kata benda. Adapun kata gaul diklasifikasikan sesuai 



19 
 

dengan kelas katanya, yaitu berupa kata sebanyak 29 buah antara lain 4 kata 

benda, 9 kata kerja, 1 kata hubung, 8 kata adverbial, 1 kata ganti, 5 kata sifat, 

dan 1 kata pronomina. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Utami dengan penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji kata asing. Perbedaannya dengan penelitian 

ini adalah objek yang dikaji dan sumber data. Penelitian yang dilakukan oleh 

Utami menggunakan majalah Aneka Yess, sedangkan penelitian ini 

menggunakan novel N5M dan R3W. 

 

C.  Kerangka Berpikir 

Penggunaan bahasa dalam ragam tulis, khususnya pada novel 

bervariasi. Mulai dari pemakaian bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, Sunda, 

Arab, Minangkabau, sampai Perancis. Pemakaian bahasa yang bervariasi 

tersebut digunakan secara bersama-sama.  Penggunaan kata dan kalimat 

pada sebuah novel yang bervariasi menambah kosakata. 

Kerangka  pemikiran dalam sebuah penelitian, mengungkapkan 

masalah yang diteliti kemudian dipecahkan dari berbagai persoalan. 

Kerangka pemikiran, menggambarkan secara singkat proses pemecahan 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini befokus pada novel N5M dan R3W karya Fuadi. Pada 

novel N5M dan R3W ditemukan pemakaian bahasa asing. Bahasa asing yang 

terdapat dalam novel N5M dan R3W, kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

bentuk pemakaian bahasa asing dan pola pemakaian bahasa asing. 



20 
 

Bagan  
Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Strategi Penelitian 

Penelitian bahasa merupakan kegiatan menguraikan identitas objek 

sasaran (objek penelitian) dalam hubungannya dengan keseluruhan konteks 

yang memungkinkan hadirnya objek penelitian tersebut (Mahsun, 2005: 31). 

Penelitian ini termasuk penelitian bahasa secara sinkronis. Mahsun 

(2005: 86) mengungkapkan bahwa penelitian bahasa secara sinkronis adalah 

penelitian bahasa yang dilakukan dengan mengamati fenomena suatu bahasa 

pada satu kurun waktu tertentu, jadi bersifat deskriptif. 

Mahsun (2005: 31-32) mengungkapkan bahwa dalam penelitian 

bahasa dapat dibagi menjadi tiga tahapan: (1) prapenelitian, (2) pelaksanaan 

penelitian, dan (3) penulisan laporan penelitian. 

 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

Sebagai bahan penelitian, maka dalam data terkandung objek 

penelitian (gegenstand) dan unsur lain yang membentuk data, yang disebut 

konteks (objek penelitian) (Mahsun, 2005: 19). 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis bahasa asing 

yang terdapat pada novel N5M dan R3W. Objek penelitian ini adalah bentuk 

dan pola pemakaian  bahasa asing yang terdapat pada novel N5M dan R3W. 

Subjek dalam penelitian ini yaitu novel N5M dan R3W.   

21 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Sudaryanto (dalam Mahsun, 2005: 18), memberi batasan data 

sebagai bahan penelitian yaitu bahan jadi (lawan bahan mentah), yang ada 

karena pemilihan aneka macam (bahan mentah). Adapun data dalam 

penelitian ini adalah bahasa asing yang berwujud kata, frasa, dan kalimat 

yang terdapat pada novel N5M dan R3W.  

 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat ditemukannya data yang diteliti, 

Mahsun (2005: 28-30). Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber 

data tulis novel N5M  dan R3W, karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan PT 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta tahun 2011. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik 

lanjutan, yaitu teknik catat. Metode simak adalah metode dengan menyimak 

suatu bahasa (Sudaryanto, 1993: 133).  

Dalam pengumpulan data, peneliti menyimak penggunaan bahasa 

asing yang terdapat pada novel N5M dan R3W, kemudian mencatat setiap 

data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data 

terkumpul, maka tahapan berikutnya adalah menglasifikasikan atau 
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mengumpulkan data yang termasuk kata asing. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah penulis dalam menganalisis data. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode padan. Metode padan adalah metode analisis data yang alat 

penentunya berada di luar bahasa, terlepas, dan tidak menjadi bagian  dari 

bahasa yang tidak bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 13).  

Metode padan yang digunakan yaitu metode padan referensial. 

Metode padan dalam penelitian ini diikuti teknik dasar dan teknik lanjutan. 

Teknik dasar yang digunakan adalah teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). 

Teknik pilah unsur penentu digunakan untuk mengklasifikasikan kosakata, 

frasa, klausa, dan kalimat bahasa asing pada novel N5M dan R3W.  

Teknik lanjutan metode padan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik hubung banding menyamakan, yaitu teknik hubung banding 

unsur penentu yang relevan dengan data yang ditentukan (Sudaryanto, 1993: 

27). 

 

F. Penyajian Hasil Analisis Data 

Tahap penyajian merupakan upaya peneliti menampilkan dalam 

wujud laporan tertulis apa  yang telah dihasilkan dari kerja analisis khususnya 

kaidah (Sudaryanto, 1993: 7).  
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Metode penyajian hasil analisis dalam penelitian ini adalah metode 

informal. Metode informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa 

walaupun dengan terminologi yang sifatnya teknis (Sudaryanto, 1993: 145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


