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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Menurut 

Nasucha (2014:1) bahasa merupakan alat pengungkapan diri baik secara lisan 

maupun tertulis, dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir baik secara etis, 

estetis, dan logis. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antarmanusia 

didalam kehidupan bermasyarakat salah satunya dalam hal pendidikan. 

Menurut Chaer (2012:4) bahasa adalah suatu sistem yang bersifat sistematis 

dan sekaligus sistemis. Sistemis yang dimaksud adalah bahwa bahasa itu 

bukanlah sistem tunggal, melainkan beberapa subsistem diantaranya yaitu 

subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem 

semantik. Manusia mempelajari ilmu bahasa yang dikenal sebagai linguistik. 

Bahasa akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, tanpa 

terkecuali dari tataran morfologi yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Morfologi menurut Kridalaksana dalam Rohmadi (2013:3) adalah 

bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. 

Sehingga pada hal ini morfologi  merupakan sesuatu sistem dari suatu bahasa 

yang dimana objeknya berhubungan dengan bentuk kata atau struktur kata 

dalam bahasa. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi 

perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi 

semantik. 

Bidang morfologi dalam hal yang akan dikaji oleh peneliti adalah 

reduplikasi, dimana reduplikasi merupakan satuan terkecil dari sistem bahasa 

yang memiliki struktur, bentuk, fungsi, dan makna dalam kajian kebahasaan. 

Seperti halnya dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sebuah 

karangan siswa, dimana menulis yang didasari oleh keterampilan. 

Keterampilan menulis memiliki peranan yang sangat besar dalam 

kehidupan. Menulis adalah salah satu dari keterampilan mendengarkan, 

berbicara, dan membaca. Menurut Jauhari (2013:16) Ketrampilan menulis 

adalah proses keterampilan semua orang yang membuat tulisan. Keterampilan 
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menulis adalah keterampilan yang dianggap paling sukar, sulit, dan 

membosankan jika dibandingkan dengan ketrampilan lainya. Pada kegiatan 

menulis yaitu karangan siswa dituntut untuk aktif dalam menuangkan ide yang 

ada dipikiranya. Didalam menulis ini siswa perlu menuangkan apa yang ada 

dalam ide atau pikiran dan perlu memperhatikan kaidah penulisan.  

Cara untuk melatih siswa menulis adalah dengan mengarang bebas 

atau dalam penelitian ini adala menulis karangan siswa dalam bentuk teks 

narasi. Menurut Jauhari, (2013:48) menyatakan karangan narasi adalah 

karangan yang menceritakan atau menyampaikan serangkaian peristiwa atau 

kronologi. Peristiwa yang diceritakan secara runtut dan jelas sehingga 

pembaca dapat mengikuti alur cerita tersebut. Karangan narasi yang mudah 

untuk dilakukan siswa dalam menuangkan ide atau pikiran adalah menulis 

karangan pribadi. Menulis karangan pribadi yaitu menuliskan kembali 

kejadian yang pernah dialami langsung dalam hal ini adalah cerita siswa. 

Karangan siswa yang dibuat oleh siswa di SMA Muhammadiyah 

Pangkalpinang menggunakan reduplikasi. Reduplikasi adalah proses 

pengulangan satuan gramatik. Baik pengulangan seluruh maupun sebagian, 

menggunakan variasi fonem maupun tidak (Ramlan, 2001:64).  

Reduplikasi diartikan sebagai proses pengulangan. Menurut Verhaar 

(2006:45) reduplikasi adalah proses morfemis yang mengubah bentuk kata, 

perubahan yang terjadi dapat dihubungkan  dengan  suatu  arti,  jika  arti  

setiap  bentuk  reduplikasi  dibandingkan dengan  arti  kata  yang  dikenainya  

akan  segera  tampak  bahwa  perubahan  bentuk dapat  dihubungkan  dengan  

arti  tertentu. Jenis reduplikasi menurut Rohmadi (2013:41) reduplikasi atau 

bentuk ulang adalah proses morfologi melalui peristiwa pengulangan bentuk 

yang menghasilkan bentuk ulang. Proses terjadinya reduplikasi atau kata ulang 

ada 4 variasi diantaranya pengulangan seluruh atas bentuk dasar, pengulangan 

atas sebagian bentuk dasarnya, pengulangan bentuk dasar dengan variasi 

fonem dan pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan. 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti perlu untuk menganalisis 

reduplikasi pada karangan siswa. penelitian ini difokuskan pada karangan 

siswa kelas X di SMA Muhammadiyah Pangkalpinang, Provisi Bangka 
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Belitung, dengan judul penelitian: Analisis Reduplikasi pada Karangan 

Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah Pangkalpinang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang terkait pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses reduplikasi pada karangan bebas siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Pangkalpinang? 

2. Bagaimana makna Reduplikasi pada katrangan bebas siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Pangkalpinang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk, 

1. Mendeskripsikan  proses reduplikasi pada  karangan  narasi  siswa  kelas  

X  SMA Muhammadiyah Pangkalpinang.  

2. Mendeskripsikan  makna  reduplikasi  pada  karangan  narasi  siswa  kelas  

X  SMA Muhammadiyah Pangkalpinang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Secara 

umum manfaat penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membantu 

pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, menambah pengetahuan, 

menambah wawasan, tentang bagaimana cara menulis sebuah karangan 

siswa yang menggunakan reduplikasi, serta dapat menjadi referensi dalam 

melakukan penelitian yang selanjutnya dan dapat memberikan pemikiran 

dan masukan apabila ada penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, 
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a. Manfaat bagi siswa  

Memberikan tambahan wawasan serta meningkatkan pengetahuan 

siswa dalam menggunakan reduplikasi. 

b. Manfaat bagi guru  

Memperkaya bahan ajar tentang pengetahuan bahasa dan menambah 

pemahaman ilmu pengetahuan mengenai penggunaan reduplikasi. 

c. Manfaat bagi sekolah  

Meningkatkan nilai guna dan dapat memberikan sumbangan bagi 

sekolah dalam upaya perbaikan proses pembelajaran secara 

menyeluruh di dalam berbahasa terutama dalam aspek menulis 

sehingga hasil belajar para siswa disekolah akan meningkat. 

d. Manfaat bagi penelitian lanjutan 

Menambah wawasan tentang ilmu kebahasaan karena penelitian 

lanjutan dapat mengembangkan lebih luas tentang analisis reduplikasi. 

 


