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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari 

bahasa karena bahasa adalah alat yang dipakainya untuk membentuk pikiran, 

perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan, serta sebagai alat untuk 

mempengaruhi dan dipengaruhi Samsuri (dalam Wijana, 2006:163). Bahasa 

sebagai tumpuan manusia  untuk alat berkomunikasi. Ilmu bahasa atau 

linguistik merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji mengenai bahasa.  

Bahasa adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

gagasan, mengungkapkan pikiran, dan mengutarakan pendapat. Melalui 

bahasa, kehidupan berinteraksi suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, 

dikembangkan, serta dapat diturunkan pada generasi mendatang. Adanya 

bahasa sebagai alat komunikasi, maka semua yang ada di sekitar manusia 

dapat disesuaikan, dan diungkapkan kembali kepada orang lain sebagai bahan 

komunikasi.  

Bahasa adalah 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 daritataran fonologi, morfologi, 
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sintaksis, maupun wacana serta berkesinambungan 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 penulis 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. 

Sebuah penelitian yang baik, 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. 
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Menganalisis sebuah wacana direalisasikan dalam bentuk karangan 

yang utuh salah satunya yaitu berbentuk karya sastra.Ada berbagai bentuk 

karya 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 
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sinonim. Penggabungan demikian dapat pula dianggap perulangan arti yang 

(hampir) sama. Perulangan kata, akan menyebabkan makna baru pada kata 

tersebut. 

Salah satu novel yang menarik untuk dikaji yaitu novel Sunset 

Bersama Rosie karya Tere-Liye. Alasan pemilihan novel ini sebagai kajian 

dalam penelitian, karena gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang 

dalam novel Sunset Bersama Rosie ditemui beberapa jenis reduplikasi 

semantis dalam kalimat. Hal ini menjadi menarik  disajikan, sebab pengarang 

menggunakan reduplikasi semantis untuk menguatkan makna cerita.  

Berdasarkan latarbelakang yang sudah penulis uraikan, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang reduplikasi semantis dalam 

novel. Penulis ingin mengetahui berbagai bentuk reduplikasi semantis dan 

menemukan makna yang terkandung disetiap reduplikasi semantis yang 

dipakai oleh pengarang. Sehingga penulis memilih judul pada penelitian ini 

adalah Reduplikasi Semantis dalam Novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-

Liye. 

B. Pembatasan Masalah  

Penelitian yang baik diperlukan suatu pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah dibuat agar pembahasan dalam penelitia ini tidak meluas 

atau menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirancang. Adapun 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai bentukdan makna 

reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye. 
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C. Perumusan Masalah 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan jelas, maka 

diperlukan suatu perumusan masalah.Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama 

Rosie karya Tere-Liye? 

2. Bagaimana makna reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama 

Rosie karya Tere-Liye? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk reduplikasi semantis dalam novel Sunset 

Bersama Rosie karya Tere-Liye. 

2. Mengkaji makna reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama 

Rosie karya Tere-Liye. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik memberikan manfaat yang baik pula. Berdasarkan 

tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis. 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan Bahasa Indonesia, khususnya bidang pembelajaran 

bahasa.  
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b. Menambah wawasan mengenai penggunaan reduplikasi semantis 

dalam novel. 

c. Dapat menambah pengetahuan dalam menganalisis wacana dalam 

novel sehingga dapat mengetahui penggunaan reduplikasi semantis 

dalam wacana sebuah novel. 

2. Manfaat praktis. 

Penelitian ini bermanfaat bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Indonesia dalam penelitian bahasa yang berkaitan dengan penggunaan 

reduplikasi semantis dalam novel. 

a. Bagi peneliti lain, dapat memotivasi peneliti-peneliti lain untuk 

melakukan penelitian dengan hasil yang lebih baik lagi. 

b. Bagi pendidikan, penelitian mengenai analisis reduplikasi semantis 

dalam novel ini dapat memberikan referensi atau masukan-masukan 

bagi guru-guru khususnya guru bahasa Indonesia dalam bidang bahasa 

untuk dijadikan materi alternatif saat mengajar mengenai analisis 

bentuk dan makna penggunaan reduplikasi dalam novel. 
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F. Daftar Istilah 

1. Reduplikasi semantis adalah perulangan “makna” yang sama dari dua 

buah kata yang bersinonim (Chaer, 2008:180). 

2. Wacana merupakan unsur kebahasaan yang relatif paling kompleks dan 

paling lengkap (Mulyana, 2005:1). 

3. Novel merupakan sebuah struktur organisme yang kompleks, unik, dan 

mengungkapkan sesuatu (lebih bersifat) secara tidak langsung 

(Nurgiyantoro, 2000:31-32). 

G. Desain Penelitian  

Penelitian ini agar  lebih lengkap dan penyusunannya sistematis 

perlu adannya sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisan 

penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut. 

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, daftar istilah,dan sistematika penelitian. Bab II adalah landasan 

teori yang memuat tinjauan pustaka, landasan teori, dan kerangka berfikir. 

Bab III adalah metode penelitian yang memuat jenis penelitian, subjek dan 

objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan 

data, teknik analisis data, penyajian hasil analisis, dan prosedur 

penelitian.Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 

deskripsi reduplikasi semantis dalam novel Sunset Bersama Rosie Karya 

Tere-Liye, deskripsi bentuk reduplikasi semantis dalam novel Sunset 

Bersama Rosie Karya Tere-Liye, dan deskripsi makna reduplikasi semantis 
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dalam novel Sunset Bersama Rosie Karya Tere-Liye. Bab V berisi penutup 

yang meliputi simpulan, implikasi dan saran.Pada bagian akhir disertakan 

daftar pustaka dan lampiran. 

 

 


