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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koran memfokuskan berbagai berita terbaru secara nasional dan 

internasional. Koran dimanfaatkan sebagai media yang ditujukan untuk 

memberikan informasi kepada publik dengan bantuan sebuah teks untuk 

menyampaikan berita atau iklan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui berita 

terkini dan sebagai sarana untuk menambah wawasan, karena Informasi yang 

dihasilkan dari koran bisa menjadi sarana untuk mengambil sebuah keputusan. 

Pemanfaatan koran banyak digunakan untuk kepentingan seseorang dari 

berbagai macam kalangan. Berita yang disajikan seperti berita politik, 

perekonomian, olahraga dan lain sebagainya. Fungsi utama bahasa adalah sebagai 

komunikasi. Namun, karena keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, fungsi bahasa tersebut juga dikembangkan secara variatif. Sifat 

variatif merupakan ciri sosiolinguistik yang terjadi sumber inspirasi materi ajar 

variasi bahasa. Variasi bahasa di sini, lazim dijabarkan dalam variasi diksi, 

kalimat, wacana, gaya atau ragam bahasa, register, campur kode, alih kode, 

interferensi dan integrasi (Ngalim, 2015: 2). Bahasa digunakan untuk 

berkomunikasi yang terjalin oleh sekelompok masyarakat yang menghasilkan 

variasi bahasa salah satunya register. Register merupakan variasi bahasa yang 

disebabkan oleh sifat-sifat khas keperluan pemakainya, misalnya bahasa tulis 

terdapat bahasa iklan, bahasa artikel, bahasa dalam teks berita dan sebagainya. 

Sedangkan bahasa lisan terdapat bahasa politik, bahasa lawak dan sebagainya. 

Bahasa bersifat fungsional artinya bahasa secara historis maupun realistik 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia memiliki fungsi yang 

kompleks. Hal ini mengingat bahwa tidak ada bidang kajian ilmu yang diadobsi 

dari berbagai kebutuhan hidup manusia baik untuk duniawiah maupun ukrawiah 

yang tidak memerlukan bahasa oleh sebab itu dengan tetap memperhatikan 

konsep fungsi bahasa yang telah ada dan bervariasi ternyata masih dapat 

dikembangkan lagi sesuai dengan jumlah kebutuhan hidup manusia. Bahkan unsur 
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bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan hal yang positif yang bermanfaat atau 

sebaliknya, (Ngalim, 2015: 93). 

Mengkaji fungsi bahasa sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan 

masyarakat dengan pendidikan secara lebih terperinci, maka kita dapat 

membedakan empat golongan fungsi bahasa : (1) fungsi kebudayaan, (2) fungsi 

kemasyarakatan, (3) fungsi perorangan, dan (4) fungsi pendidikan. Keempat 

fungsi tersebut berkaitan juga, sebab “perorangan” adalah anggota “masyarakat” 

yang hidup dalam masyarakat ini sesuai dengan pola-pola “kebudayaan” yang 

diwariskan dan dikembangkan melalui “pendidikan”. Namun, berguna kiranya 

untuk mengkaji setiap macam fungsi bahasa itu secara tersendiri (Nababan, 1991: 

38). 

Penggunaan bahasa yang kurang tepat sering mengakibatkan kerancuan 

pada kalimat sehingga pembaca kurang memahami bahasa pada kalimat yang 

ditulis oleh penulis. Berita yang disajikan dari berbagai macam koran dengan 

bahasa yang digunakan penulis juga membuat pembaca kurang memahami karena 

menggunakan bahasa daerah yang bukan daerah sendiri. Koran Suara Merdeka 

secara garis besar memberikan berita-berita terbaru sehingga memiliki daya tarik 

pembaca untuk membacanya dan ketepatan menggunakan bahasa pada kalimat 

baik dalam penyampainnya. Berita pada koran Suara Merdeka memiliki banyak 

bentuk register dan fungsi bahasa. Penggunaan dan ketepatan pada isi berita ini 

dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar di sekolah. 

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, bahan 

ajar salah satu sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum dan 

bermanfaat untuk kepentingan pembelajaran (Mulyasa, 2006: 96). Fungsi bahan 

ajar sebagai alat untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pelajaran di 

sekolah. Bentuk bahan ajar  berupa buku teks atau lembar kerja siswa yang sesuai 

dengan kompentensi dasar. Bahan ajar adalah alat dan media yang memberikan 

peluang kepada siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Dengan melalui 

bahan ajar yang tersedia, pembelajaran akan memperoleh pengalaman 

berhubungan dengan fakta a) fakta-fakta dalam kehidupan, b) model-model 
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kehidupan, c) simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupan (Sriasih dalam 

Nurjaya, 2012: 104). 

Penelitian ini menggunakan kurikulum 2013 dan analisis teks berita  

terdapat pada KI 3 yakni memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata dan KD 3.2 yakni 

menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) 

yang didengar dan dibaca.  

Salah satunya penelitian yang menggunakan kajian register dan fungsi 

bahasa yakni dilakukan oleh Sudaryanto, dkk (2014) berjudul “Register Anak 

Jalanan Kota Surakarta”. Pemakai kata register tidak hanya sebagai hiasan bahasa 

belaka. Bahasa yang digunakan dalam anak jalanan dalam berinteraksi sosial 

dengan orang lain, kelompok anak jalanan juga tidak terlepas dari kegiatan 

kebahasaan. Bahasa tersebut belum tentu dipahami oleh masyarakat di luar anak 

jalanan. Sehingga memberikan kesan tertarik peneliti untuk pemakaian bahasa 

register dan fungsi bahasa pada berita koran Suara Merdeka dengan judul Analisis 

Register dan Fungsi Bahasa dalam Teks Berita Koran Suara Merdeka Edisi April 

2018 dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMP Kelas 

VIII.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, ada 

tiga masalah yang perlu dibahas. 

1. Bagaimana bentuk register dan fungsi bahasa pada koran Suara Merdeka? 

2. Bagaimana ketepatan penggunaan register dan fungsi bahasa pada koran 

Suara Merdeka? 

3. Bagaimana implementasi bentuk register dan fungsi bahasa pada koran 

Suara Merdeka sebagai bahan ajar di SMP kelas VIII? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, ada tiga 

tujuan yang akan dicapai.  
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1. Mendeskripsikan  bentuk register dan fungsi bahasa pada koran Suara 

Merdeka. 

2. Mendeskripsikan ketepatan penggunaan register dan fungsi bahasa pada 

koran Suara Merdeka. 

3. Mendeskripsikan implementasi bentuk register dan fungsi bahasa pada 

koran Suara Merdeka sebagai bahan ajar di SMP kelas VIII. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai penggunaan kata yang 

mengandung bentuk register dan fungsi bahasa. 

b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang 

baru dalam memahami penggunaan kata yang mengandung bentuk 

register dan fungsi bahasa. 

c. Penelitian ini dapat menjadi referensi baru untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya dalam memahami penggunaan kata yang mengandung bentuk 

register dan fungsi bahasa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan penelitian 

berikutnya yang sejenis.  

b. Memperkaya referensi di jurusan bahasa Indonesia. 

c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang 

penggunaan kata atau frasa yang mengadung bentuk register dan fungsi 

bahasa. 


