
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam sepanjang hidupnya hampir tidak pernah dapat terlepas 

dari peristiwa komunikasi.Di dalam komunikasi manusia memerlukan sarana 

untuk mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan 

sebagainya.Sarana paling utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah 

bahasa.Dengan demikian fungsi bahasa paling utama adalah sebagai sarana 

komunikasi.Setiap anggota masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam 

komunikasi bahasa, baik dia bertindak sebagai komunikator maupun 

komunikan. 

Secara garis besar bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi 

verbal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sarana komunikasi berupa 

bahasa lisan dan sarana komunikasi berupa bahasa tulis (Sumarlam, 

2003:1).Dengan demikian wacana atau tuturan dibagi menjadi dua macam 

yaitu, wacana lisan dan wacana tulis.Bentuk wacana lisan misalnya terdapat 

pada pidato, siaran berita, khotbah, dan iklan yang disampaikan secara lisan. 

Sementara itu bentuk wacana tulis terdapat pada buku-buku teks, surat, 

dokumen tertulis, Koran, majalah, dan sebagainya. Bahan kajian yang 

digunakan pada penelitian ini tertuju pada cerpen yang terdapat di dalam surat 

kabar jawa pos. 
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Surat kabar jawa pos merupakan surat kabar harian yang memuat 

berita-berita faktual yang jangkauanya luas, tidak hanya di dalam negri namun 

sudah mencakup internasional. Informasi yang disajikan di dalam surat kabar 

jawa pos meliputi politik, laporan khusus, internasional, pelisir nusantara, 

buku, cerpen ruang putih, berita utama, olahraga, komunikasi bisnis, wayang 

dan senggang, show dan selebriti, sosok dan sisi lainya. Dari sekian banyak 

rubrik yang disajikan, penelitian ini memfokuskan salah satu rubric yaitu 

“rubrik cerpen” yang hanya ditampilkan pada setiap hari minggu. 

Menurut Edgar Allan (dalam Nurgiyantoro, 2009:10) mengatakan 

bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, 

kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam, suatu hal yang kiranya tak 

mungkin dilakukan untuk sebuah novel.Seorang pengarang cerpen ada unsure 

kesengajaan melanggar kaidah bahasa Indonesia, itu semua dilakukan karena 

ingin memperoleh kepuasan batin dan kaidah suatu karya.Seorang pengarang 

cerita pendek lebih kreatif dan memperbanyak kosa kata ulang. 

Menurut Rohmadi, dkk (2009:89) redublikasi merupakan perulangan 

bentuk atas suatu bentuk dasar. Sedangkan bentuk baru sebagai hasil 

perulangan bentuk disebut kata ulang. Dalam cerita pendek pada surat kabar 

jawa pos edisi Januari-Februari 2012 terdapat adanya penggunaan  kata ulang. 

Wujud penggunaan kata ulang dapat dilihat dari jenis-jenis kata ulang, arti 

kata ulang, dan pola pengkalimatan dalam kata ulang. Dalam rubrik cerpen 

pada surat kabar jawa pos terdapat berbagai jenis kata ulang yaitu kata ulang 

dwilingga atau perulangan seluruh bentuk dasar tanpa variasi fonem dan 
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afiksasi, kata ulang dwipurwa atau perulangan suatu kata atas suku kata awal 

dengan mengalami pelemahan vokal dari posisi tengah menjadi pepet, 

perulangan dengan imbuhan atau afiksasi,kata ulang dwilingga salingswara 

atau perulangan dengan variasi fonem, dan kata ulang semu.Alasan pemilihan 

rubrik cerpen sebagai kajian dalam penelitian, karenagaya penulisan yang 

digunakan oleh pengarang cerita pendek ditemui beberapa jenis kata ulang 

dalam kalimat tersebut. Pada penelitian ini penulis mengankat judul 

“PENGGUNAAN KATA ULANG BAHASA INDONESIA DALAM 

CERITA PENDEK PADA SURAT KABAR JAWA POS EDISI 

JANUARI – FEBRUARI 2012 “  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan , ada tiga 

permasalahan yang perlu dibahas. 

1. Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan kata ulang bahasa Indonesia yang 

terdapat dalam cerita pendek pada surat kabar jawa pos edisi Januari - 

Februari 2012 ? 

2. Bagaimana arti kata ulang bahasa Indonesia yang terdapat dalam cerita 

pendek pada surat kabar jawa pos edisi Januari - Februari 2012 ? 

3. Bagaimanakah pola pengkalimatan kata ulang bahasa Indonesia yang 

terdapat dalam cerita pendek pada surat kabar jawa pos edisi Januari - 

Februari 2012 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan kata ulang bahasa Indonesia 

yang terdapat dalam cerita pendek pada surat kabar jawa pos edisi Januari-

Februari 2012. 

2. Mengetahui arti kata ulang bahasa Indonesia yang terdapat dalam cerita 

pendek pada surat kabar jawa pos edisi Januari-Februari 2012. 

3. Untuk memaparkan pola pengkalimatan kata ulang bahasa Indonesia yang 

terdapat dalam cerita pendek pada surat kabar jawa pos edisi Januari - 

Februari 2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan 

pembaca dalam bidang morfologi, khususnya pada penggunaan kata 

ulang yang terdapat dalam cerita pendek pada surat kabar jawa pos. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa dalam 

melakukan penelitian berikutnya  

c. Dapat dijadikan dasar dalam memahami hakikat bahasa dan proses 

bahasa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemakai bahasa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menggunakan dan memiliki satuan-satuan bahasa sebagai aturan 

penggunaan bahasa Indonesia. 

b. Bagi penulis rubrik cerita pendek diharapkan dapat menumbuhkan 

aktivitas berpikir sehingga memiliki dedikasi tinggi terhadap bahasa. 

c. Sebagai bahan pelajaran bahasa Indonesia yang berhubungan dengan 

morfologi dan analisis kata. 
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