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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Tidak dapat hidup sendiri tanpa 

adanya orang lain. Antara manusia satu dengan manusia yang lainnya harus saling 

berinteraksi demi terciptanya suatu aktivitas sosial. Salah satu sarana untuk 

berinteraksi adalah dengan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi bahasa memiliki 

peran yang sangat besar. Walaupun sejatinya bahasa bukan satu-satunya alat untuk 

berkomunikasi, tetapi bahasa merupakan sarana yang paling efektif untuk 

berkomunikasi. Komunikasi bertujuan untuk mencari atau bertukar informasi. 

Informasi dapat diperoleh dari beberapa madia masa. Diantaranya lewat 

televisi, radio, dan media cetak. Televisi yaitu pemberian informasi melalui media 

gambar dan suara. Radio hanya media informasi lewat suara. Sedangkan, media 

cetak merupakan media masa yang berupa tulisan. Diantaranya seperti koran dan 

majalah. Koran dan majalah terdiri dari beberapa komponen di dalamnya. Seperti 

berita, tajuk rencana, opini, artikel, esai, surat pembaca, hiburan, dan lain sebagainya 

yang sifatnya faktual. Karena media cetak wujudnya berupa tulisan, maka sangat erat 

kaitannya dengan bahasa dalam sebuah wacana. 

Menurut Kridalaksana (1990:259) wacana merupakan suatu bahasa terlengkap 

dalam hierarki gramatikal yang merupakan suatu gramatikal tertinggi atau terbesar. 

Posisi wacana berada dalam tingkatan yang paling tinggi atau paling atas 

dibandingkan dengan kalimat, klausa, frasa, kata, serta morfem. Morfem merupakan 

bagian dari kata. Morfem menduduki tingkatan yang paling bawah atau rendah. Ilmu 

yang mempelajari seputar morfem disebut morfologi. Kridalaksana (2009:111) 

menyatakan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem 

dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata 

dan bagian-bagian kata. Di dalam lingkup kajian morfologi terdapat beberapa 

bahasan seputar morfem dan kata. Salah satunya yakni kata ulang atau reduplikasi. 
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Reduplikasi mengulas tentang pengulangan bentuk dasar dari suatu kata. Rohmadi 

dkk. (2012:83) menyatakan bahwa reduplikasi merupakan perulangan bentuk atas 

suatu bentuk dasar. 

Sejatinya pembelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib di 

semua jenjang pendidikan formal di Indonesia. Dari mulai jenjang SD hingga 

perguruan tinggi mata pelajaran bahasa Indonesia pasti ada. Sehingga, 

keberadaannya tidak boleh dipandang sebelah mata. Mata pelajaran bahasa 

Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perserta didik dalam 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan.  

Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdapat pembelajaran 

tentang reduplikasi (kata ulang) pada kelas VII. Guna meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam memahami serta mengidentifikasi seputar reduplikasi baik 

secara lisan maupun tulisan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini nantinya 

dapat digunakan sebagai media ajar dalam materi reduplikasi (kata ulang). 

Bedasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

penggunaan reduplikasi dalam wacana politik dan hukum dalam koran Kompas, 

yang nantinya akan dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Fokus penelitian ini 

terbatas pada wacana politik dan hukum koran Kompas edisi Desember 2016. Selain 

itu, hasil kajian yang berfokus pada penggunaan reduplikasi dalam sebuah koran ini 

dapat dijadikan sebagai bahan atau media ajar di SMP. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah di 

atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk reduplikasi dalam wacana politik dan hukum koran Kompas? 

2. Bagaimana nosi reduplikasi dalam wacana politik dan hukum koran Kompas? 

3. Bagaimana implikasi hasil penelitian tentang reduplikasi dalam wacana politik 

dan hukum koran Kompas dengan materi pembelajaran di SMP? 

C. Tujuan Penelitian 



3 
 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. 

1. Memaparkan bentuk reduplikasi dalam wacana politik dan hukum koran 

Kompas. 

2. Menjelaskan nosi reduplikasi dalam wacana politik dan hukum koran Kompas. 

3. Menjelaskan keterkaitan antara hasil penelitian tentang reduplikasi dalam 

wacana politik dan hukum koran Kompas dengan materi pembelajaran di SMP. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia 

pendidikan khususnya perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang 

SMP. Serta dapat membantu pembaca untuk mengetahui penggunaan reduplikasi 

pada wacana politik dan hukum dalam koran Kompas. 

b. Manfaat Praktis 

Berikut merupakan manfaat praktis dari panalitian ini. 

1) Penelitian ini mengkaji tentang reduplikasi dalam beberapa wacana. 

Sehingga penelitian ini dapat membantu pembaca untuk mengetahui 

keutuhan suatu wacana. 

2) Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang penggunaan 

reduplikasi pada wacana politik dan hukum di koran Kompas edisi Desember 

2016. 

3) Hasil penelitian ini pula dapat menambah pengetahuan pembaca tentang 

penggunaan reduplikasi pada wacana politik dan hukum pada koran Kompas 

edisi Desember 2016 sebagai media ajar mata pelajaran bahasa Indonesia di 

SMP. 
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4) Disamping menambah pengetahuan tentang penggunaan reduplikasi, hasil 

penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk menerapkan reduplikasi dalam 

wacana yang akan disusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


