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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Bahasa sebagai sarana berkomunikasi dalam berkehidupan manusia 

sehari-hari, berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami. Dalam dunia pendidikan bahasa sangatlah penting karena 

sebagai sarana utama dalam proses pembelajaran. Bahasa sendiri dalam 

pendidikan digunakan agar terciptanya proses belajar mengajar yang 

menyenagkan dan materi yang tersampaikan dengan baik. Perkembangan 

bahasa saat ini banyak dipengaruhi beberapa faktor diantaranya seperti 

kata asing masih ada pengunaanya dalam sehari-hari. Baik kata dan 

struktur kata yang diserap dari kata asing. Pendidikan disekolah untuk saat 

ini masih kurangnya siswa dalam memakai bahasa Indonesia yang baik 

dan benar dalam berkomunikasi. Menggunakan bahasa Indonesia yang 

tepat tentunya perlu memperhatikan kata-kata yang disampaikan secara 

lisan maupun tulisan. 

     Kata merupakan satuan kata yang bebas dan paling kecil seperti yang 

dijelaskan dalam tulisan jurnal (Marneti : 2014). Jenis kata dalam bahasa 

Indonesia ada banyak salah satunya ialah reduplikasi atau kata ulang, 

reduplikasi yang nanti akan menjadi pokok atau inti dan dianalisis pada 

penelitian ini. Reduplikasi adalah proses pengulangan yang merupakan 

pembentukan kata dengan jalan mengulang kata dasar, baik seluruh 

maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi 

dengan afiks ataupun tidak (Masnur Muslich 2008 : 48). Sesuai dengan 

pendapat tersebut reduplikasi ialah kata yang mempunyai duplikat atau 

pengulangan, sehingga ketika kata tersebut mengalami proses pengulangan 

maka makna dan arti kata tersebut menjadi bebeda dari arti kata dasar 

sebelumnya. 

     Penelitian ini akan menganalisis kata reduplikasi pada surat kabar. Saat 

ini kemajuan teknologi membuat koran atau surat kabar kurang di minati 

tertuma dikalangan anak muda karena canggihnya teknologi berita dapat di 
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akses di internet. Zaman sudah modern setiap anak sudah mempunyai 

telepon genggam dan lancarnya akses internet membuat mudah mengakses 

berita dan menyebarluaskan berita, karena itulah koran sudah jarang 

diminati. Namun di kalangan masyarakat bawah terutama yang kurang 

mengerti akan teknologi masa kini koran masih memiliki peranan penting 

dan sangat dibutuhkan untuk mendapat berita. Koran sendiri masih banyak 

yang membutuhkan sebagai sumber informasi yang akurat dan tidak 

sedikit juga yang memanfaatkan sebagai bahan penelitian terutama seperti 

apa yang akan diteliti di skripsi ini. 

     Surat kabar dapat membantu pembelajaran siswa di sekolah. Tata 

penulisan yang baik dan benar serta baku sangat dibutukan, brgitu pula 

dengan penggunaan kaidah bahasa, pemilihan kata, penulisan tanda baca. 

Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat yang mengatakan surat kabar 

adalah salah satu media yang membantu pembelajaran bahasa Indonesia 

kepada masyarakat menurut Nisa Astri (2019:218). Surat kabar yang 

dipilih untuk diteliti ialah surat kabar Suara Merdeka, Suara merdeka 

adalah sebuah surat kabar yang memuat infomasi harian. Koran ini 

mempumyai sirkulasi yang terbatas pada area jawah tengah. Surat kabar 

Suara Merdeka adalah koran terbitan yang sudah lama atau lebih dahulu 

dari koran-koran yang lain yaitu terbit pertama pada tanggal 11 Januari 

1950. 

     Media masa bagian dari media penyampaian informasi untuk 

masyarakat umum. Sebagai media penyebaran informasi yang terpercaya 

karena di terbitkan oleh perusahaan ternama dan sudah memiliki izin. 

Dengan berkembangnya zaman saat ini media masa terbit dalam berbagai 

bentuk tidak hanya koran atau surat kabar mulai adanya teknologi 

membuat banyak media untuk menyampaikan informasi yaitu melalui 

jejaring sosial internet. Media sosial internet selain untuk menyapaikan 

informasi juga dapat sebagai media berkomunikasi antara komunikan dan 

komunikator. Berkembanganya media sosial juga membuat adanya koran 

atau surat kabar yang dapat di akses di internet atau web resmi dari 

perusahaan penerbit koran. Jadi membuat lebih mudah untuk mengakses 
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informasi atau berita di manapun dan kapanpun yang di inginkan. Hal ini 

sesuai dengan salah satu pendapat yang mengatakan media massa 

merupakan suatu penemuan teknologi yang luar biasa, yang 

memungkinkan orang untuk mengadakan komunikasi bukan saja dengan 

komunikan yang mungkin tidak pernah akan dilihat akan tetapi juga 

dengan generasi yang akan datang menurut Simarmata (211:2014). 

Dengan adanya pendapat itu membuat penulis semakin yakin untuk dapat 

mengumpulkan data dari media koran atau surat kabar ini dapat dilakukan 

dengan mudah, sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan lacar pula.  

     Data yang dianalisis merupakan data yang diambil dari tajuk rencana 

Suara Merdeka. Tulisan tajuk rencana di koran Suara Merdeka tidaklah 

terbit setiap hari, melainkan diterbitkan setiap hari senin sampai sabtu saja. 

Untuk di hari minggu tajuk rencana tidak diterbitkan walau wacana dalam 

koran tetap ada tulisannya. Penulis tajuk rencana juga merupakan penulis 

yang bagus-bagus yang sudah memiliki banyak ilmu dan pengalaman dari 

dunia menulis. Setiap kata reduplikasi akan di analisis bagaimana makna 

kata tersebut setelah mengalami proses reduplikasi atau pengulangan, yang 

tentu akan berbeda dengan makna kata dasarnya. Data yang dianalisis juga 

akan diketahui keterkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. 

Dimana siswa hampir setiap pelajaran bahasa Indonesia akan 

menggunakan kata ulang, seperti membuat karangan, bercerita dan masih 

banyak lagi. Maka hasil dari penelitan ini diharapkan siswa dapat 

mengetahui makna kata ulang yang sering mereka gunakan dalam 

pembelajaran di sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses reduplikasi pada koran Suara Merdeka edisi  bulan 

Desember 2019? 

2. Bagaimana makna reduplikasi pada koran Suara Merdeka edisi  bulan 

Desember 2019? 

3. Bagaimana implikasi reduplikasi pada koran Suara Merdeka bulan 

Desember 2019 dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP ? 
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C. Tujuan Penelitian 

     Semua hal yang dikerjakan haruslah memiliki tujuan begitu juga setiap 

penelitian tentu mempunyai tujuan agar penelitian bisa terarah dan sejalan 

dengan masalahnya (Chaer, 2011: 183). Tujuan penelitian dimaksudkan 

sebagai jawaban yang ingin ditemukan dari suatu penelitian. Tujuan yang 

akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

makna reduplikasi pada koran Suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 

dan keterkaitannya dengan implikasinya  pada pelajaran Bahasa Indonesia 

di SMP. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah kegunaan yang akan di dapat dari suatu 

penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya pemahaman makna 

pada reduplikasi dan sebagai bahan acuan pada penelitian yang 

dilakukan selanjutnya. 

b. Manfaat praktis 

a. Sebagai ilmu pengetahuan makna reduplikasi pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

dalam memahami reduplikasi pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar 

yang telah ditentukan dan meningkatkan hasil belajar mereka. 

c. Untuk menambah referensi bagi teman sejawat dalam kegiatan 

belajar mengajar terutama mata pealajaran Bahasa Indonesia. 

d. Hasil penelititan ini pula menambah pemahaman tentang 

penggunaan reduplikasi pada koran Suara Merdeka edisi Desember 

2019 sebagai bahan pelajaran bahasa Indonesia di SMP. 

 

 

 


