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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Setiap masyarakat memiliki cara yang digunakan untuk mengungkapkan 

gagasannya. Masyarakat juga mempunyai cara berbeda dalam hal 

mengungkapkan atau menyebutkan benda-benda yang ada di lingkungan 

sekitarnya melalui bahasanya. Salah satu perkembangan bahasa Indonesia adalah 

berupa penyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa 

asing. 

Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak 

dan hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa dari bahasa asing 

ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan dapat diartikan sebagai pengambilan 

unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang kemudian dibakukan dan 

digunakan secara resmi oleh pemakai bahasa Indonesia. Penyerapan bahasa asing 

berfungsi untuk memperkaya khazanah kosakata bahasa Indonesia sehingga 

menjadi lebih beragam. 

 Tuntutan globalisasi juga menyebabkan kehidupan yang tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh dunia luar, baik dari segi gaya hidup, informasi yang 

terbuka, style, sampai penggunaan bahasannya. Segala aktivitas manusia pasti 

melibatkan bahasa di dalamnya. Bahasa menjadi alat komunikasi karena tanpa 

adanya bahasa, maka komunikasi tidak akan dapat berjalan dengan lancar. 

Manusia dan bahasa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena 

bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan maksud dari 

pembicara kepada pendengar, atau orang pertama kepada orang kedua. Kontak 

bahasa yang terjadi antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia menjadi populer 

dan memungkinkan terjadinya pengaruh antarbahasa. Saling pengaruh itu dapat 

terlihat pada pemakaian bahasa Indonesia yang disisipi kosakata asing. 

Komunikasi dapat terjadi melalui media baik media lisan maupun 

nonlisan. Komunikasi melalui media lisan membutuhkan adanya penutur dan 

mitra tutur. Sedangkan komunikasi nonlisan membutuhkan penulis dan pembaca 
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yang menggunakan media tulis sebagai perantara dan dapat diekspresikan melalui 

media cetak, seperti novel ataupun cerpen. Novel menjadi salah satu karya sastra 

yang didalamnya terdapat unsur instrinsik dan ekstrinsik di mana di dalamnya 

menceritakan kehidupan manusia dengan lingkungan dan sesamanya.  

Novel berisi sebuah cerita yang memuat beberapa kesatuan persoalan disertai 

dengan faktor penyebab dan akibatnya. Persoalan kehidupan yang diangkat 

menceritakan tentang kesedihan, kegembiraan, kebahagiaan, penghianatan, dan 

permasalahan kemanusiaan lainnya. Teks pada novel juga banyak menggunakan 

bahasa asing di dalam kata-katanya, misalnya kata menu, alarm, poster, wig, dan 

sebgaianya. Oleh karena itu, keragaman bahasa yang terdapat dalam novel dapat 

menjadi salah satu sarana agar kosakata siswa menjadi berkembang melalui 

keterampilan menulis. 

Waridah (2013: 50) menyatakan kata serapan adalah bahasa Indonesia yang 

diserap dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, maupun dari bahasa asing, 

seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, China, dan Inggris. Pada teks novel 

terdapat banyak kata serapan yang digunakan. Setelah diidentifikasi, kata serapan 

dalam teks novel tersebut terdapat beberapa kata serapan seperti intelektual, 

intonasi, aktual, intuisi. Selanjutnya dianalisis sehingga dapat diketahui bahwa 

kata serapan terjadi akibat penyesuaian ejaan dan lafal.  

        Penelitian ini sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA kelas XII, kompetensi dasar 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Hal 

ini sesuai dengan pembelajaran yang di dalamnya mengkaji tentang teks novel di 

mana peserta didik diharapkan dapat  menganalisis teks novel dengan baik dan 

dapat menggunakan bahasa yang tepat, dan dalam proses pembelajaran peserta 

didik tidak hanya menganalisis isi novel, tetapi juga dapat menambah pemahan 

khususnya kata serapan sebagai tambahan ilmu dalam keberagaman kata yang 

terdapat dalam teks novel.  

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan itu, adapun rumusan masalah yang hendak dijawab 

sebagai berikut.  
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1. Bagaimana bentuk dan analisis kata serapan yang terdapat dalam Novel  

Bulan Terbelah di Langit Amerika  karya Hanum Salsabiela Rais? 

2. Bagaimana penerapan penggunaan kata serapan pada novel Bulan Terbelah 

di Langit Amerika  karya Hanum Salsabiela Rais sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XII? 

 

C. Tujuan 

Sehubungan dengan itu, adapun tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut.  

1. Menentukan bentuk dan menganalisis kata serapan yang terdapat dalam 

Novel  Bulan Terbelah di Langit Amerika  karya Hanum Salsabiela Rais. 

2. Menerapkan penggunaan kata serapan pada novel Bulan Terbelah di Langit 

Amerika  karya Hanum Salsabiela Rais sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XII. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Penjabarannya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian, yaitu untuk memberikan informasi berupa 

ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai penggunaan kata serapan pada 

novel  Bulan Terbelah di Langit Amerika  karya Hanum Salsabiela Rais. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

referensi dalam melakukan penelitian.  

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi 

penetian selanjutnya. 

c. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan  ilmu 

pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas XII khususnya yang berkaitan 

dengan penggunaan kata serapan pada novel. 

  


