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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai sarana komunikasi merupakan media yang sangat penting 

untuk menyampaikan informasi. Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari kegiatan berbahasa, karena bahasa merupakan satu-satunya 

alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan berbagai isi, pikiran, 

pengalaman, gagasan, keinginan harapan, dan sebagainya kepada sesama 

manusia. Menurut Kridalaksana (2009:24) bahasa adalah alat komunikasi verbal 

yang digunakan dalam suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri. Sedangkan menurut Sutedi (2009:2) bahasa digunakan 

sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu ide, pikiran, dan keinginan kepada 

orang lain. Dalam kajian ilmu kebahasan, linguistik berperan sangat penting 

dalam kajian kebahasaan. 

Chaer (2007:3) menyatakan bahwa ilmu linguistik disebut juga linguistik 

umum (general liguistics) yang tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti 

bahasa Jawa atau bahasa Arab, melainkan mengkaji seluk beluk bahasa pada 

umumnya. Pada penelitian ini, penulis meneliti tentang linguistik dari segi 

morfologi. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung 

perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi 

pemakai bahasa, dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah 

perannya yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat 

komunikasi kedua unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa 

di dunia (Verhaar, 2006:116).  

Berkaitan dengan definisi morfologi di atas, perkembangan bahasa saat ini 

dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah penyerapan bentuk asing, baik itu 

dari kata, struktur pembentuk kata, maupun perkembangan struktur pembentuk 

kata itu sendiri. Bila membicarakan tentang kata, tidak lengkap jika tidak 

membicarakan tentang reduplikasi sebagai salah satu jenis pembentuk kata. Hal 

ini juga dapat ditemui pada beberapa bahasa di luar rumpun Austronesia. 
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Pengertian reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, 

baik secara keseluruhan, secara sebagian (parsial), maupun dengan perubahan 

bunyi (Chaer, 2007:182). 

Bahasa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, terutama 

untuk sarana komunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Berkaitan 

dengan bahasa sebagai sarana komunikasi bahasa dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis atau biasa disebut dengan istilah ragam lisan 

dan ragam tulis. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia, sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan manusia 

yang dihasilkan oleh alat tulis. Ragam lisan biasanya digunakan dalam orasi, 

pidato, ceramah, diskusi dan lain sebagainya. Ragam tulis dapat terlihat pada 

media cetak, misalnya tabloid, majalah, buku cerita, novel dan koran. 

Kemajuan teknologi membuat koran sedikit tergeser akibat mudahnya dan 

cepatnya akses berita dari internet. Namun, bagi masyarakat kalangan bawah 

yang kurang mengerti teknologi koran merupakan media massa yang sangat 

dibutuhkan. Koran adalah media massa sejuta umat, karena semua kalangan bisa 

mendapatkanya. Dari antusiasnya masyarakat dalam membaca koran, peneliti 

tertarik meneliti tentang proses morfologis yang terdapat koran Joglo Semar 

karena belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti hal tersebut. Joglosemar 

adalah surat kabar harian pagi di Indonesia. Sesuai kepanjangan namanya, yakni 

"Jogja, Solo, Semarang", koran ini terbit di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Harian 

ini terbit pertama kali pada September 2007. Penerbitnya adalah PT Joglosemar 

Prima Media dan berkantor di Jalan Setia Budi 89, Solo. Kota Solo menjadi pusat 

distribusi koran, dengan porsi 50 persen, wilayah eks Karesidenan Surakarta 30 

persen, dan 20 persen sisanya di Yogyakarta. 

Awal mulanya Harian Joglosemar terbit 20 halaman, yang terbagi ke dalam 

dua sesi. Yakni, 12 halaman sesi pertama menampung aneka informasi dari Kota 

Solo, Surakarta (kabupaten sekitar Solo), Yogyakarta, nasional dan internasional. 

Sementara delapan halaman sesi kedua berupa tulisan dan artikel yang dikemas 

dalam rubrik Politika, Loker, Bisnis, Fokus, Rehat dan Rubrik Budaya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Koran
https://id.wikipedia.org/wiki/Harian
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/2007


3 

 

Selanjutnya, genap pada usia dua tahun yakni tanggal 29 Oktober 2009, harian 

ini menambah halaman menjadi 24 halaman. 

Menurut Kridalaksana (2009:111) morfologi adalah bidang linguistik yang 

mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari sruktur 

bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata. Ramlan (1985:62-68) 

menyatakan bahwa kata ulang atau reduplikasi dibagi menjadi empat, yaitu: 

pengulangan utuh atau seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan yang 

berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks dan pengulangannya dengan 

perubahan fonem. Pada koran harian Joglo Semar terdapat rubrik-rubrik yang 

menarik, dari mulai rubrik informasi, hingga rubrik gaya dan style terdapat 

reduplikasi dalam isi rubriknya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

permasalahan reduplikasi pada Koran Joglo Semar pantas menarik untuk 

dianalisis, sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Reduplikasi pada Koran Joglo Semar Edisi Bulan September dengan Kajian 

Morfologi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, ada tiga masalah yang 

perlu dikaji, yaitu:  

1. Bagaimana proses reduplikasi yang terdapat pada koran Joglo Semar Edisi 

Bulan September 2016? 

2. Bagaimana makna reduplikasi yang terdapat pada koran Joglo Semar Edisi 

Bulan September 2016? 

3. Bagaimana implementasi bentuk reduplikasi yang terdapat pada koran Joglo 

Semar Edisi Bulan September 2016 pada pembelajaran bahasa di SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mendeskripsikan proses reduplikasi yang terdapat pada koran Joglo Semar 

Edisi Bulan September 2016. 
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2. Mendeskripsikan proses dan makna reduplikasi yang terdapat pada koran 

Joglo Semar Edisi Bulan September 2016. 

3. Memaparkan implementasi bentuk reduplikasi yang terdapat pada koran 

Joglo Semar Edisi Bulan September 2016 pada pembelajaran bahasa di SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat berhasil dengan baik, yaitu dapat 

mencapai tujuan secara optimal dan efektif. Ada dua manfaat yang diharapkan 

dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah sumber kajian 

morfologi mengenai reduplikasi, khususnya reduplikasi pada objek penelitian 

menggunakan Koran. Selain itu, penelitian ini dapat menjelaskan aspek 

bahasa yang tidak dapat dijangkau dengan deskripsi, morfologi sintaksis, dan 

semantik dalam studi linguistik.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya terkait dengan proses dan 

makna reduplikasi. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penggunaan metode reduplikasi dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

b. Bagi Siswa 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengenal 

lebih banyak tentang ragam reduplikasi dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

2) Menambah khazanah keilmuan Bahasa Indonesia khususnya dalam 

hal reduplikasi kata.  

c. Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

pemikiran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai 
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reduplikasi dalam koran sehingga dapat dijadikan referensi dan dapat 

memberikan masukan bagi pihak-pihak yang tertarik atau berkecimpung 

di dunia linguistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


