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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi utama dalam kehidupan sosial. 

Dengan bahasa anggota masyarakat menyampaikan pikiran untuk melakukan 

kontak sosial. Bahasa juga digunakan untuk bertukar informasi antar anggota 

masyarakat. Seperti pendapat Kridalaksana (1982: 17) bahwa bahasa (language) 

adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota 

masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Dalam 

berkomunikasi, masyarakat tidak hanya menggunakan bahasa lisan, tetapi juga 

menggunakan bahasa tulis. 

Salah satu media yang digunakan untuk bertukar informasi adalah surat 

kabar. Surat kabar berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat 

mengenai kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Bahasa yang digunakan pada 

surat kabar biasanya berupa bahasa Indonesia baku, namun tidak tertutup 

kemungkinan juga digunakan bahasa selain bahasa Indonesia baku. Bahasa daerah 

dan bahasa asing juga sering digunakan dalam surat kabar. Hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan pembaca.  

Surat kabar yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia salah satunya 

adalah Radar Banyumas. Surat kabar ini menggunakan bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa dialek Banyumas. Penggunaan bahasa Jawa dialek Banyumas antara 

lain bertujuan untuk membangkitkan minat masyarakat Jawa daerah Banyumas 

untuk membaca surat kabar, khususnya surat kabar Radar Banyumas. Masyarakat 
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Jawa Tengah, khususnya masyarakat daerah Banyumas, termasuk masyarakat yang 

bilingual. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tersebut menggunakan dua 

bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dalam proses komunikasi 

masyarakat Jawa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan 

bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Ketika berkomunikasi dalam lingkup nasional 

mereka menggunakan bahasa Indonesia, dan dalam lingkup daerah mereka 

menggunakan bahasa Jawa. 

Dalam proses memperoleh informasi, masyarakat dituntut untuk membaca. 

Tuntutan tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan, tetapi juga minat baca. 

Untuk membangkitkan minat baca masyarakat Jawa yang bilingual, media massa 

juga ikut berperan serta di dalamnya. Dari berbagai jenis media, baik media cetak 

maupun elektronik yang ada, dalam penelitian ini peneliti memilih objek kajiannya 

berupa surat kabar. Surat kabar yang dijadikan sebagai sasaran penelitian 

merupakan surat kabar Radar Banyumas. Dari surat kabar Radar Banyumas yang 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa peneliti menemukan suatu 

fenomena. Fenomena yang peneliti temukan yaitu pada kata ngomong „berbicara‟ 

terbentuk dari kata dasar omong dan ater-ater anuswara. Ater-ater anuswara atau 

nasal /N/ dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan. 

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan, peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai imbuhan atau afiks dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa. Kajian tersebut mengenai bentuk fungsi dan makna, apakah afiks-

afiks tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Dari surat kabar dan fenomena 

yang peneliti temukan, peneliti akan meneliti persamaan dan perbedaan afiks dalam 

bahasa Indonesia dan afiks dalam bahasa Jawa. Peneliti menggunakan  surat kabar 
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Radar Banyumas karena pada surat kabar Radar Banyumas digunakan bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa. Sehingga Radar Banyumas dapat digunakan sebagai 

objek penelitian. 

Pada surat kabar Radar Banyumas terdapat berbagai macam rubrik, di 

antaranya rubrik Edutainment dan rubrik Mblaketaket. Kedua rubrik tersebut 

menjadi sasaran penelitian karena pada rubrik tersebut terdapat penggunaan afiks 

bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Untuk afiks bahasa Indonesia peneliti memilih 

rubrik Edutaintment karena rubrik tersebut menggunakan bahasa Indonesia baku. 

Dalam hal ini peneliti hanya membatasi ruang lingkup penelitian pada penggunaan 

bahasa baku. Untuk afiks bahasa Jawa, diambil rubrik Mblaketaket karena rubrik 

tersebut adalah satu-satunya rubrik yang menggunakan bahasa Jawa. 

Peneliti merupakan anggota masyarakat Jawa yang menggunakan bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia digunakan 

untuk berkomunikasi secara formal, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang 

dipelajarai secara formal oleh peneliti. Sedangkan bahasa Jawa digunakan untuk 

berkomunikasi sehari-hari dan tidak dipelajari secara formal. Sebagai penutur asli 

bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, peneliti mengetahui bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa memiliki persamaan dan perbedaan, khususnya pada bidang 

morfologi. Persamaannya yaitu sama-sama memiliki afiks dan perbedaanya, yaitu 

afiks-afiks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa baik dari segi bentuk, maupun 

dari segi fungsi dan makna memiliki perbedaan. 

Kridalaksana (1982: 2) berpendapat bahwa afiks atau imbuhan memiliki 

pengertian sebagai satuan linguistik yang berbentuk morfem terikat yang 

diimbuhkan pada bentuk lain membentuk sebuah kata baru dan mengubah makna 
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kata tersebut. Afiks memiliki peran penting karena kehadiran afiks pada sebuah 

kata dasar akan menghasilkan suatu bentuk kata yang baru dengan makna 

gramatikal tertentu. Karena peranan penting afiks pada pembentukan kata, peneliti 

akan membandingkan afiks bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang terdapat pada 

rubrik Edutaintment dan rubrik Mblaketaket dalam surat kabar Radar Banyumas. 

Perbandingan tersebut meliputi bentuk, fungsi dan makna. Karena bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa masih dalam satu wilayah, sehingga dimungkinkan 

kedua bahasa tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimanakah bentuk, fungsi, dan makna afiks bahasa Indonesia pada rubrik 

Edutaintment, dalam surat kabar Radar Banyumas edisi Januari 2016? 

2. Bagaimanakah bentuk, fungsi, dan makna afiks bahasa Jawa pada rubrik 

Mblaketaket, dalam surat kabar Radar Banyumas edisi Januari 2016? 

3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan bentuk, fungsi, dan makna afiks 

bahasa Indonesia dan afiks bahasa Jawa pada rubrik Edutaintment dan 

Mblaketaket, dalam surat kabar Radar Banyumas edisi Januari 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan makna afiks bahasa Indonesia pada 

rubrik Edutaintment, dalam surat kabar Radar Banyumas edisi Januari 2016. 

2. Mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan makna afiks bahasa Jawa pada rubrik 

Mblaketaket, dalam surat kabar Radar Banyumas edisi Januari 2016. 
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3. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan bentuk, fungsi, dan makna afiks 

bahasa Indonesia dan afiks bahasa Jawa pada rubrik Edutaintment dan 

Mblaketaket, dalam surat kabar Radar Banyumas edisi Januari 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan 

manfaat praktis. 

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan 

menambah referensi pada penelitian bahasa bidang morfologi khususnya 

mengenai bentuk, fungsi, dan makna afiks dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan berbagai penelitian mengenai afiks, khususnya mengenai afiks 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada bentuk, fungsi, serta makna 

afiks. 
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