
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa dipelajari dengan tujuan sebagai alat komunikasi antarmanusia di 

dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, manusia mempelajari ilmu 

bahasa secara terus-menerus sejak lahir sampai meninggal yang dikenal dengan 

linguistik. Kridalaksana (dalam Rohmadi, 2012:1) menjelaskan dalam Kamus 

Linguistik bahwa Linguistik (linguistics) adalah ilmu bahasa. Secara umum 

linguistik lazim diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa 

sebagai objek kajiannya. Bahasa akan selalu berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman, baik dari tataran fonologi, morfologi, sintaksis, maupun 

wacana secara berkesinambungan satu bidang dengan bidang yang lain. 

Morfologi menurut Kridalakasana (Rohmadi, 2012:3) adalah bidang 

linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Objek 

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

kata dalam bahasa. Oleh karena itu, morfologi menjadi hal penting dalam proses 

pembentukkan kata dan alomorf-alomorfnya terkait dengan bidang linguistik 

struktural. Verhaar (dalam Kadjia, 1998:5), morfologi merupakan bagian dari 

linguistik yang mempelajari susunan konstituen kata yang terdiri atas morfem. 

Morfem itu bergabung menjadi kata menurut kaidah gramatikal tertentu.  

Reduplikasi adalah perulangan bentuk atas suatu bentuk dasar. Bentuk 

baru sebagai hasil perulangan bentuk tersebut lazim disebut kata ulang 

(Rohmadi, 2012:83). Menurut Ramlan (2001:63), proses pengulangan atau 

reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun 

sebagainya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu 

disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. 

Setiap kata ulang sudah tentu memiliki bentuk dasar. 

Pengulangan atau reduplikasi banyak ditemukan di berbagai sumber, 

salah satunya yang terdapat dalam media cetak maupun non media cetak. Media 

cetak yang digunakan dalam penelitian adalah koran Kompas khususnya pada 

wacana olahraga. Selain itu, pengulangan atau reduplikasi juga dapat diperoleh 
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dari non media cetak, misalnya reduplikasi yang terjadi dalam percakapan 

maupun dari televisi dan radio. 

Pembelajaran: proses, cara, dan perbuatan menjadikan seseorang belajar 

Alwi (Sufanti, 2014:30). Pembelajaran Bahasa Indonesia sudah diperoleh anak 

dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dianggap penting untuk diajarkan di sekolah. BSNP (Sufanti, 

2014:11) menjelaskan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia (BSNP, dalam Sufanti, 

2014:11 – 12). Rumusan ini menunjukkan bahwa mata pelajaran Bahasa 

Indonesia diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

bersosialisasi dengan sesama dalam berbagai kesempatan baik resmi, maupun 

tidak resmi, dengan berbagai alat komunikasi baik tulis maupun lisan.  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan terdapat mata pelajaran mengenai kata ulang. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk menambah materi atau bahan pembelajaran khususnya kata 

ulang untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Siswa dapat mendapatkan 

berbagai wawasan dan tambahan pengetahuan setelah mengetahui berbagai 

bentuk kata ulang yang ada dalam media cetak maupun dalam tuturan pada 

umumnya. 

Pemaparan di atas melatarbelakangi peneiliti untuk memilih wacana 

olahraga dalam koran Kompas untuk dikaji berdasarkan penggunaan 

reduplikasinya. Analisis reduplikasi dapat dijadikan sebagai tambahan 

pembelajaran bagi masyarakat khususnya dalam pendidikan. Dalam dunia 

pendidikan, siswa dapat memahami reduplikasi atau kata ulang yang diperoleh 

melalui wacana berita olahraga dalam surat kabar harian Kompas. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang ada dua permasalahan dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk reduplikasi dalam wacana berita olahraga pada harian 

koran Kompas sebagai materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 

kelas XI SMK Muhammadiyah Kartasura? 

2. Bagaimana fungsi penggunaan reduplikasi dalam wacana berita olahraga 

pada harian koran Kompas sebagai materi pembelajaran Bahasa Indonesia 

pada siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Beradasarkan permasalahan ada dua tujuan dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk reduplikasi dalam wacana berita olahraga pada 

harian koran Kompas  sebagai materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Kartasura.. 

2. Mendeskripsikan fungsi penggunaan reduplikasi dalam wacana berita 

olahraga pada harian koran Kompas sebagai materi pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian dapat membantu pembaca untuk mengetahui 

penggunaan reduplikasi pada wacana berita olahraga. Penelitian ini 

diharapakan dapat mengembangkan pembelajaran khususnya bahasa yang 

mampu mendidik dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Secara praktis, manfaat dapat dirasakan oleh siswa, yaitu memperoleh 

wawasan mengenai kata ulang atau reduplikasi yang terdapat dalam 

berita olahraga. Selain itu, juga menambah wawasan bagi siswa 

mengenai jenis-jenis kata ulang sebagai tambahan pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat bagi guru untuk mengetahui berbagai jenis 

maupun fungsi reduplikasi yang ditemukan dalam berita olahraga. Selain 

itu, juga dapat digunakan sebagai tambahan bahan ajar untuk menambah 

wawasan bagi siswa dan guru itu sendiri. 

c. Bagi Lembaga Sekolah 

Memberikan wawasan bagi guru-guru dan seluruh anggota di sekolahan 

tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan proses 

pembelajaran di masa yang akan datang. 

 

 


