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REDUPLIKASI SEMANTIS DALAM NOVEL SUNSET BERSAMA ROSIE  

  KARYA TERE-LIYE 

 

Abstrak  

 

Deni Indah Lestari, A 310 100 256. Jurusan Pendidikan BahasaSastra 

Indonesiadan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 74 halaman. 

 

Tujuan penelitian ini 1) Mendeskripsikan bentuk reduplikasi semantik. 2) 

Mengkaji makna reduplikasi semantis yang terdapat dalam novel Sunset Bersama 

Rosie karya Tere-Liye. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Subjek yang 

akan dikaji pada penelitian ini penggunaan reduplikasi semantis, sedangkan objek 

dalam penelitian ini adalah bentuk dan makna reduplikasi dalam novel Sunset 

Bersama Rosie karya Tere-Liye. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber 

data tertulis berupa kata-kata yang mengalami proses reduplikasi semantis. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik catat. 

Validitas data yang digunakan adalah teknik trianggulasi data teori. Metode 

analisis data yang digunakan adalah metode agih. Hasil penelitian dalam 

penelitian ini menegaskan  bahwa, 1) Terdapat bentuk reduplikasi semantis dalam 

novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye sejumlah 31data, terdiri dari, 

Pertama, reduplikasi semantis kategori kata benda tanpa afiks berjumlah tiga data, 

kedua, kategori kata sifat tanpa afiks berjumlah enam belas data, ketiga, kategori 

kata sifat dengan afiks berjumlah tiga data, keempat, kategori kata kerja tanpa 

afiks berjumlah lima data, dan kelima, kategori kata kerja dengan afiks empat 

data. Setiap data yang mengandung reduplikai semantis dalam novel Sunset 

Bersama Rosie karya Tere-Liye menyangkut pengulangan makna yang 

diwujudkan dengan penggabungan kata lain yang bersinonim dengan kata 

sebelumnya. 2) Terdapat analisis kajian makna dalam penelitian ini. Salah satu 

contoh analisis kajian makna: Data (26) terdapat reduplikasi semantis kategori 

kata sifat tanpa afiks. Kata gundah secara leksikal memiliki arti sedih; bimbang; 

gelisah. Bermakna sama dengan kata gulanasecara leksikal memiliki makna 

sangat sedih. Keduanya memiliki bentuk yang berbeda namun sama-sama berarti 

kesedihan. 

Kata kunci : reduplikasi semantis, novel. 
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REDUPLIKASI SEMANTIS DALAM NOVEL SUNSET BERSAMA ROSIE  

KARYA TERE-LIYE 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi 

atau berkomunikasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, bahasa tidak 

mungkin hilang sepanjang manusia tetap menggunakannya sebagai alat untuk 

berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa akan selalu berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman, baik dari tataran fonologi, morfologi, 

sintaksis, maupun wacana serta berkesinambingan satu bidang dengan bidang lain 

(Rohmadi, dkk., 2010:3). 

Hakikat morfologi menurut Kridalaksana (dalam Rohmadi, dkk., 2010:3) 

adalah bidang linguistik yang mempelajari  morfem dan kombinasi-kombinasinya. 

Objek morfologi adalah hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata atau 

struktur kata dalam bahasa. Dalam kajian morfologi, terdapat adanya jenis-jenis 

proses morfologis, salah satunya berkaitan dengan proses reduplikasi (bentuk 

ulang). Reduplikasi ialah proses morfologis melalui peristiwa pengulangan bentuk 

yang menghasilkan bentuk ulang (Rohmadi, dkk., 2010:49). 

Seperti kita ketahui, selama ini, yang dianggap sebagai satuan tataran 

bahasa terlengkap adalah kalimat. Gabungan dari beberapa kalimat  itu akan 

membentuk sebuah wacana. Batasan pengertian wacana yang diungkapkan 

Kridalaksana (dalam Sumarlam, 2003:5) wacana (discourse) adalah satuan bahasa 

terlengkap dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau 

terbesar. Wacana atau tuturan dibagi menjadi dua macam: wacana lisan dan 

wacana tulis. 

 Di dalam sebuah penelitian pengkajian bentuk wacana terdapat pada 

sumber data yang berbeda. Sumarlam (2003:1) bentuk wacana lisan misalnya 

terdapat pada pidato, siaran berita, khotbah, dan iklan yang disampaikan secara 

lisan. Sementara itu, bentuk wacana tulismisalnya pada buku-buku teks, surat, 

dokumen tertulis, koran, majalah, prasasti, dan naskah-naskah kuno .  

Menganalisis sebuah wacana harus direalisasikan dalam bentuk karangan 

yang utuh salah satunya yaitu berbentuk karya sastra. Ada berbagai bentuk karya 
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sastra, salah satu di antaranya adalah novel. Novel merupakan salah satu genre 

sastra di samping cerita pendek, puisi, dan drama. Novel adalah cerita atau rekaan 

(fiction), disebut juga teks naratif (narrative text) atau wacana naratif (narrative 

discourse) (Al- Ma’ruf, 2006:17).  

Kajian makna sebagai penghubung bahasa yang digunakan dalam 

kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kesepakatan  para pemakainya. Menurut 

Lyons (dalam Djajasudarma, 1993:5) mengkaji atau memberikan makna suatu 

kata sama artinya dengan memahami kajian kata yang berkenaan dengan 

hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata 

lain. Analisis makna di dalam bahasa dapat menyajikan klasifikasi budaya 

pemakai bahasa secara praktis. Makna dapat dianalisis melalui struktur dalam 

pemahaman tataran bahasa (fonologi, morfologi, dan sintaksis). 

Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur 

kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh 

maupun sebagian. Dalam bahasa Indonesia reduplikasi merupakan mekanisme 

yang penting dalam pembentukan kata. Meskipun reduplikasi terutama adalah 

masalah morfologi, masalah pembentukan kata, tetapi ada pula reduplikasi yang 

menyangkut masalah  masalah semantis.  

Simatupang (1983:87) mengugkapkan secara singkat bahwa, reduplikasi 

semantis ialah penggabungan dua kata yang (artinya) hampir sinonim. 

Penggabungan demikian juga dapat pula dianggap perulangan arti yang (hampir) 

sama. Perulangan kata, akan menyebabkan makna baru pada kata tersebut. 

Merujuk pada latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang reduplikasi semantis yang 

terdapat dalam novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye. Penulis ingin 

mengetahui berbagai bentuk reduplikasi semantis dan mampu menemukan makna 

yang terkandung disetiap reduplikasi semantis yang dipakai oleh pengarang. 

Sehingga judul pada penelitian ini adalah Reduplikasi Semantis dalam Novel 

Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dirumuskan dua permasalahan. 1) 

Bagaimana bentuk reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama Rosie karya 
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Tere-Liye?2) Bagaimana makna reduplikasi semantis dalam novel Sunset 

Bersama Rosie karya Tere-Liye? Adapun dua tujuan penelitian yang dicapai. 

Pertama, Mendeskripsikan bentuk bentuk reduplikasi semantis dalam novel 

Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye. Kedua, Mengkaji makna reduplikasi 

semantis dalam novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye. 

Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritis dari penelitian ini meliputi: 1) Menambah wawasan mengenai penggunaan 

reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye, 2) 

Dapat menambah pengetahuan dalam menganalisis wacana dalam novel sehingga 

dapat mengetahui penggunaan reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama 

Rosie karya Tere-Liye. Sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini meliputi: 1) 

Bagi peneliti lain, dapat memotivasi peneliti-peneliti lain untuk melakukan 

penelitian dengan hasil yang lebih baik lagi, 2) Bagi pendidikan, penelitian 

mengenai analisis reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama Rosie karya 

Tere-Liye dapat memberikan referensi atau masukan-masukan bagi guru-guru 

khususnya guru bahasa Indonesia dalam bidang bahasa untuk dijadikan materi 

alternatif saat mengajar mengenai analisis penggunaan reduplikasi dalam novel. 

 

METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak 

dicapai, maka jenispenelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

deskriptif dengan metode kualitatif, artinya dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan objek yang akan diteliti yaitu mengenai reduplikasi semantis 

(pengulangan makna) dalam novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye 

berdasarkan faktor-faktor kebahasaan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu 

disebabkan oleh adanya metode kualitatif (Moelong, 2004:11). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak dengan teknik catat. Menurut Sudaryanto (1993:133) metode 

penyediaan data ini diberi nama “metode simak” atau “penyimakan” karena cara 

yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan 
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bahasa. Metode simak dengan diikuti teknik catat. Sudaryanto (1993:135) teknik 

catat yaitu teknik yang dilakukan dengan pencatatan pada kartu data yang segera 

dilanjutkan dengan klasifikasi. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan alat 

tulis tertentu. Pada penelitian ini, pertama, yang akan dilakukan adalah membaca 

dan menyimak secara seksama wacana dalam novel yang akan penulis teliti guna 

mengumpulkan data berdasarkan klasifikasi bentuk dan makna. Selajutnya, data 

yang telah ditemukan saat melakukan pembacaan dan  penyimakan dicatat. Data 

dalam penelitian ini adalah kata yang mengalami reduplikasi semantis pada 

wacana dalam novel. Setelah dilakukan pencatatan maka data diklasifikasikan 

sesuai dengan kategori bentuk dan dikaji maknanya. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data (teori), yaitu teknik 

pemeriksaan data yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data, dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai teori yang telah 

dikemukakan para ahli. Misalnya, untuk menentukan keabsahan kata yang 

mengandung reduplikasi semantis, peneliti melakukan triangulasi data yang 

terdapat dalam novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye. Trianggulasi data 

dilakukan dengan cara peneliti membaca dan memilih kata yang mengandung 

reduplikasi semantis dalam novel tersebut, kemudian untuk mengetahui kesamaan 

makna penulis mencari makna kata-kata yang bersinonim tersebut dalam buku 

KBBI. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini 

terdapat dalam penelitian kualitatif dimana deskripsi data berupa informasi, 

keterangan secara mendalam tentang suatu objek yang menjadi sasaran penelitian. 

Setelah data terkumpul, dianalisis dengan metode agih sesuai dengan tujuan 

penelitian.Metode agih merupakan metode analisis yang alat penentunya berada 

dibagian dari bahasa yang telah ditentukan sendiri (Sudaryanto, 1993:47).  

Hasil analisis data yang berupa temuan penelitian sebagai jawaban atas 

masalah yang hendak dipecahkan, haruslah disajikan dalam bentuk teori. Dalam 

menyajikan hasil temuan analisis data di atas, terdapat dua cara yang dikenal 

sebagai metode penyajian kaidah; yang macamnya hanya dua, yaitu  metode yang 

bersifat informal dan yang bersifat formal (Sudaryanto, 1993:144-145). Maka 
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dalam penelitian ini menggunakan metode informal. Metode informal adalah 

penelitian dengan menggunakan kata-kata biasa. Hasil analisis data disajikan 

dengan menggunakan kata-kata  yang disesuaikan dengan kaidah penulisan 

pendekatan. Maka hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa 

kata-kata yang mengandung reduplikasi semantis (perulangan bersinonim) dalam 

wacana sebuah novel berjudul Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye. 

 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Proses perulangan atau reduplikasi ialah perulangan satuan gramatikal, 

baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. 

Hasil perulangan disini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang 

merupakan bentuk dasar. Terdapat berbagai macam pembagian proses 

pengulangan atau reduplikasi. Proses reduplikasi yang penulis kaji dalam 

penelitian ini  adalah reduplikasi semantis. Reduplikasi semantis adalah 

perulangan “makna” yang sama dari dua buah kata yang bersinonim. Misalnya 

ilmu pengetahuan, alim ulama dan cerdik cendakia.Berikut ini penulis akan 

mendeskripsikan bentuk reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama Rosie 

karya Tere-Liye.  

1. Deskripsi Bentuk Reduplikasi Semantis yang Terdapat dalam Novel 

Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye 

Hasil temuan data kategori kata benda yang terdapat dalam novel 

Sunset Bersama Rosiekarya Tere-Liye adalah sebagai berikut. Data yang 

merupakan kategori kata benda tanpa afiks meliputi, (1) sanak-kerabat 

(SBR:1), (2) onak-duri (SBR: 90), (3) semak-belukar (SBR: 90). Hasil 

temuan data kategori kata sifat tanpa afiks meliputi, (4) karut-marut (SBR: 

19), (5) hiruk-pikuk (SBR: 22), (6) hingar-bingar (SBR: 23), (7) suka-ria 

(SBR: 26), (8) pahit-getir (SBR: 33), (9) pucat-layu (SBR: 41), (10) kacau-

balau (SBR: 51), (11) hitam-legam (SBR: 56), (12) riang-hati (SBR: 83), 

(13) cantik-jelita (SBR: 89), (14) kurus-kering (SBR: 91), (15) pucat-pasi 

(SBR: 91), (16) luka-memar (SBR: 117), (17) gundah-gulana (SBR: 132), 

(18) kasih-sayang (SBR: 149), (19) susah-payah (SBR: 347), kategori kata 
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sifat dengan afiks meliputi, (20) anggun-menawan (SBR: 77), (21) kelam-

menakutkan (SBR: 89), (22) terombang-ambing (SBR: 91). Data kategori 

kata kerja tanpa afiks meliputi, (23) isak-tangis (SBR: 46), (24) antusias-

amat (SBR: 50), (25) sorak-sorai (SBR: 243), (26) selang-seling (SBR: 286), 

(27) bolak-balik (SBR: 294), kategori kata kerja dengan afiks meliputi, 28) 

gesit-meliuk (SBR: 100), (29) silih-berganti (SBR: 139), (30) berlalu-lalang 

(SBR: 29), (31) menapak-tilasi (SBR: 209) 

2. Deskripsi Makna Reduplikasi Semantis yang terdapat dalam Novel 

Sunset Bersama Rosie Karya Tere-Liye 

Kata makna sebagai istilah mengacu pada pengertian yang sangat 

luas. Adapun batasan pengertian makna menurut dalam Grice dan Bolinger 

(Aminuddin 2011:52) makna ialah hubungan antara bahasa dengan dunia 

luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga 

dapat saling dimengerti. 

Berikut ini hasil analisis makna reduplikasi semantis dalam novel 

Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye.Data yang merupakan kategori kata 

benda tanpa afiks meliputi, data (1) terdapat reduplikasi semantis, kata 

sanak dan kerabat, keduanya memiliki bentuk yang berbeda, namun sama-

sama berarti keluarga, data (2) terdapat reduplikasi semantis kata onak dan 

duri, keduanya sama-sama berarti tumbuhan yang memiliki bagian runcing 

dan tajam, data (3) terdapat reduplikasi semantis, kata semak dan belukar, 

keduanya sama-sama berarti tempat dimana banyak ditumbuhi kayu-kayuan 

atau tumbuh-tumbuhan liar. Hasil temuan data kategori kata sifat tanpa afiks 

meliputi, data (4) terdapat reduplikasi semantis, kata karut dan kata marut, 

keduanya sama-sama berarti kacau sekali dan sangat tidak karuan, data (5) 

terdapat reduplikasi semantis, kata hiruk dan pikuk, keduanya sama-sama 

berarti  gaduh dan ribut sekali,  data (6) terjadi reduplikasi semantis kata 

hingar dan bingar, keduanya sama-sama berarti gaduh atau ramai sekali, 

data (7) terdapat reduplikasi semantis, kata suka dan kata ria, keduanya 

makna kata itu adalah keadaan senang hati, data (8) terdapat reduplikasi 

semantis, kata pahit dan getir, makna kedua kata itu adalah sama-sama 
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berarti perasaan yang tidak menyengkan hati dalam perjalanan hidup, data 

(9) terdapat reduplikasi semantis, kata pucat dan layu, makna keduanya 

sama-sama berarti loyo tidak sehat, data (10) terdapat reduplikasi semantis, 

kata kacau dan kata balau, keduanya bermakna sangat kacau, data (11) 

terdapat reduplikasi semantis,kata hitam dan legam, keduanya sama-sama 

berarti hitam sekali; hitam pekat, data (12) terdadap reduplikasi semantis 

katariang dan hati, keduanya sama-sama berarti suka cita girang hati, (13) 

terdapat reduplikasi semantis, katacantik danjelita, keduanyasama-sama 

berarti bentuk wajah yang molek dan indah, data (14) terdapat reduplikasi 

semantis, kata kurus dan kata kering, sama-sama berarti tidak berdaging atau 

kurus sekali, data (15) terdapat reduplikasi semantis, kata pucat dan kata 

pasi, keduanya sama-sama berarti putih pucat, data (16) ) terdapat 

reduplikasi semantis, kata luka dan kata memar,keduanya sama-sama berarti 

luka atau remuk pada bagian dalam akibat terkena benda yang tajam, data 

(17) terdapat reduplikasi semantis, kata gundah dan kata gulana, keduanya 

sama-sama berarti kesedihan dan kegelisahan, data (18) terjadi reduplikasi 

semantis, kata kasih dan kata sayang, keduanya sama-sama berarti perasaan 

cinta kasih dan sayang pada orang lain, data (19) terdapat reduplikasi 

semantis, kata susah dan kata payah, keduanyasama-sama berarti 

mengerjakan sesuatu yang sukar sampai keluar keringat, kategori kata sifat 

dengan afiks, data (20) terdapat reduplikasi semantis, kata anggun dankata 

(meN + tawan), keduanya sama-sama berarti menarik hati, data (21) terdapat 

reduplikasi semantis, kata kelam danmenakutkan  (meN + takut + -kan), 

keduanyasama-sama berarti keadaan agak gelap yang membuat suasana 

menjadi menakutkan, data (22) terdapat reduplikasi semantis, kata 

terombang (ter- + ombang) dan ambing, keduanyasama-sama berarti 

terbawa-bawa ke sana kemari, nasibnya tidak berketentuan. Hasil kategori 

kata kerja tanpa afiks, data (23) terdapat reduplikasi semantis,kata isak dan 

kata tangis, keduanya sama-sama berarti menangis tersedu-sedu, data (24) 

terdapat reduplikasi semantis, kata antusias dan kata  amat, keduanya sama-

sama berarti sangat bersemangat, data (25) terjadi reduplikasi semantis, kata 
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sorak dan kata sorai keduanya sama-sama memiliki arti suara teriakan dan 

pekik beramai-ramai (tanda gembira, menghina, dan sebagainya), data (26) 

terdapat reduplikasi semantis, kata selang dan kata seling, keduanya sama-

sama berarti berarti berganti-ganti, berantara, (27) terdapat reduplikasi 

semantis kata bolak dan kata balik, keduanya sama-sama berarti berulang 

kali pergi dan pulang; berulang kali bergerak dari satu arah ke arah lain, 

kategori kata kerja dengan afiks, data (28) terdapat reduplikasi semantis, 

kata gesit dan kata meliuk (me- + liuk), keduanya sama-sama berarti cekatan 

dalam bergerak, data (29) terdapat reduplikasi semantis, kata silih dan kata 

berganti (ber- + ganti), keduanya sama-sama berarti bergantian bertukar-

tukar, data (30) ) terdapat reduplikasi semantis, kata berlalu (ber- + lalu) dan 

lalang, keduanya sama-sama beararti berjalan keluar masuk berulang kali,  

data (31) terdapat reduplikasi semantis, kata menapak (me- + tapak) dan kata 

tilasi (tilas + -i), keduanya sama-sama berarti menyusuri jejak yang pernah 

dilalui, bekas pejuang atau para wali. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai bentuk dan makna, dapat dirumuskan 

dua simpulan dalam tulisan ini. 

1. Sesuai dengan hasil analisis ditemukan empat bentuk reduplikasi semantis 

yang  meliputi empat puluh data. Pertama,reduplikasi semantis kategori kata 

benda tanpa afiks berjumlah tiga data, kedua, kategori kata sifat tanpa afiks 

berjumlah enam belas data,ketiga, kategori kata sifat dengan afiks berjumlah 

tiga data, keempat, kategori kata kerja tanpa afiks berjumlah lima data, dan 

kelima, kategori kata kerja dengan afiks empat data. 

2. Makna reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-

Liye. Kategori kata benda tanpa afiks, Data (1) terdapat reduplikasi semantis, 

kata sanak dan kerabat, keduanya memiliki bentuk yang berbeda, namun 

sama-sama berarti keluarga, data (2) terdapat reduplikasi semantis kata onak 

dan duri, keduanya sama-sama berarti tumbuhan yang memiliki bagian 
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runcing dan tajam, data (3) terdapat reduplikasi semantis, kata semak dan 

belukar, keduanya sama-sama berarti tempat dimana banyak ditumbuhi kayu-

kayuan atau tumbuh-tumbuhan liar. Hasil temuan data kategori kata sifat 

tanpa afiks meliputi, data (4) terdapat reduplikasi semantis, kata karut dan 

kata marut, keduanya sama-sama berarti kacau sekali dan sangat tidak karuan, 

data (5) terdapat reduplikasi semantis, kata hiruk dan pikuk, keduanya sama-

sama berarti  gaduh dan ribut sekali,  data (6) terjadi reduplikasi semantis kata 

hingar dan bingar, keduanya sama-sama berarti gaduh atau ramai sekali, data 

(7) terdapat reduplikasi semantis, kata suka dan kata ria, keduanya makna kata 

itu adalah keadaan senang hati, data (8) terdapat reduplikasi semantis, kata 

pahit dan getir, makna kedua kata itu adalah sama-sama berarti perasaan yang 

tidak menyengkan hati dalam perjalanan hidup, data (9) terdapat reduplikasi 

semantis, kata pucat dan layu, makna keduanya sama-sama berarti loyo tidak 

sehat, data (10) terdapat reduplikasi semantis, kata kacau dan kata balau, 

keduanya bermakna sangat kacau, data (11) terdapat reduplikasi semantis, kata 

hitam dan legam, keduanya sama-sama berarti hitam sekali; hitam pekat, data 

(12) terdadap reduplikasi semantis kata riang dan hati, keduanya sama-sama 

berarti suka cita girang hati, (13) terdapat reduplikasi semantis, kata cantik 

dan jelita, keduanya sama-sama berarti bentuk wajah yang molek dan indah, 

data (14) terdapat reduplikasi semantis, kata kurus dan kata kering, sama-sama 

berarti tidak berdaging atau kurus sekali, data (15) terdapat reduplikasi 

semantis, kata pucat dan kata pasi, keduanya sama-sama berarti putih pucat, 

data (16) ) terdapat reduplikasi semantis, kata luka dan kata memar,keduanya 

sama-sama berarti luka atau remuk pada bagian dalam akibat terkena benda 

yang tajam, data (17) terdapat reduplikasi semantis, kata gundah dan kata 

gulana, keduanya sama-sama berarti kesedihan dan kegelisahan, data (18) 

terjadi reduplikasi semantis, kata kasih dan kata sayang, keduanya sama-sama 

berarti perasaan cinta kasih dan sayang pada orang lain, data (19) terdapat 

reduplikasi semantis, kata susah dan kata payah, keduanya sama-sama berarti 

mengerjakan sesuatu yang sukar sampai keluar keringat, kategori kata sifat 

dengan afiks, data (20) terdapat reduplikasi semantis, kata anggun dan kata 
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(meN + tawan), keduanya sama-sama berarti menarik hati, data (21) terdapat 

reduplikasi semantis, kata kelam dan menakutkan  (meN + takut + -kan), 

keduanya sama-sama berarti keadaan agak gelap yang membuat suasana 

menjadi menakutkan, data (22) terdapat reduplikasi semantis, kata terombang 

(ter- + ombang) dan ambing, keduanya sama-sama berarti terbawa-bawa ke 

sana kemari, nasibnya tidak berketentuan. Hasil kategori kata kerja tanpa 

afiks, data (23) terdapat reduplikasi semantis, kata isak dan kata tangis, 

keduanya sama-sama berarti menangis tersedu-sedu, data (24) terdapat 

reduplikasi semantis, kata antusias dan kata  amat, keduanya sama-sama 

berarti sangat bersemangat, data (25) terjadi reduplikasi semantis, kata sorak 

dan kata sorai keduanya sama-sama memiliki arti suara teriakan dan pekik 

beramai-ramai (tanda gembira, menghina, dan sebagainya), data (26) terdapat 

reduplikasi semantis, kata selang dan kata seling, keduanya sama-sama berarti 

berarti berganti-ganti, berantara, (27) terdapat reduplikasi semantis kata bolak 

dan kata balik, keduanya sama-sama berarti berulang kali pergi dan pulang; 

berulang kali bergerak dari satu arah ke arah lain, kategori kata kerja dengan 

afiks, data (28) terdapat reduplikasi semantis, kata gesit dan kata meliuk (me- 

+ liuk), keduanya sama-sama berarti cekatan dalam bergerak, data (29) 

terdapat reduplikasi semantis, kata silih dan kata berganti (ber- + ganti), 

keduanya sama-sama berarti bergantian bertukar-tukar, data (30) ) terdapat 

reduplikasi semantis, kata berlalu (ber- + lalu) dan lalang, keduanya sama-

sama beararti berjalan keluar masuk berulang kali,  data (31) terdapat 

reduplikasi semantis, kata menapak (me- + tapak) dan kata tilasi (tilas + -i), 

keduanya sama-sama berarti menyusuri jejak yang pernah dilalui, bekas 

pejuang atau para wali. 

 

Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dibuat rumusan implikasi hasil 

penelitian secara teoritis dan praktis sebagai berikut. 
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1. Implikasi Teoritis 

a. Penelitian bahasa yang penulis teliti mengenai reduplikasi semantis 

(perulangan bersinonim) dapat memperkaya kajian ilmu, khususnya dalam 

kajian ilmu bahasa. Model kajian semantis ini dapat pula dijadikan rujukan 

atau acuan untuk meneliti bahasa dengan menggunakan telaah yang 

berbeda.   

b. Kajian mengenai novel dengan menggunakan proses pengulangan 

bersinonim, dapat pula menjadi salah satu model pembelajaran baru yang 

mungkin dapat diterapkan oleh pendidik sebagai satu metode 

pembelajaran yang akan diajarkan pada peserta didik melalui 

pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, maupun diterapkan dalam pembelajaran mahasiswa di 

Perguruan Tinggi. 

2. Implikasi Praktis 

a. Kajian dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan pendidik sebagai rujukan 

bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa  Indonesia di 

sekolah. Kajian novel dengan menggunakan reduplikasi semantis ini 

merupakan salah satu kajian dengan menelaah dan mengapresiasi 

pemakaian bentuk ulang bersinonim pada wacana dalam sebuah novel. 

b. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah seharusnya dibuat menarik, 

sehingga peserta didik tidak akan bosan dalam belajar. Guru tidak hanya 

memberikan atau menjelaskan teori-teori saja pada peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran bahasa harus mampu memotivasi peserta didik untuk 

mengeksplor kemampuannya. Salah satu pembelajaran yang diterapkan 

adalah dengan megkaji dan menemukan makna melalui  perulangan 

bersinonim dalam wacana yang ada pada novel. 

 

Saran-saran 

Merujuk pada penelitian ini, peserta didik dapat mengkaji dengan 

menganalisis reduplikasi semantis dalam sebuah novel, yang akan peserta didik 

temui dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga penelitian ini dapat 
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dijadikan referensi pembaca dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang kajiannya masih berkaitan, Semoga pembaca dapat mengambil nilai positif 

dari penelitian ini. Jika masih ada banyak kekurangan dapat diperbaiki melalui 

penelitian yang akan dilakukan pembaca dilain kesempatan. 
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