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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan sebuah media atau alat komunikasi yang digunakan oleh 

semua masyarakat yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Keraf (1984: 17) 

menyatakan fungsi bahasa itu pada umumnya sebagai alat komunikasi atau 

perhubungan antara anggota masyarakat. Bahwa setiap masyarakat bahasa terdapat 

kesepakatan mengenai kata yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan 

perasaan dalam upaya menyebutkan atau mengacu ke benda-benda yang ada di 

sekitarnya. Sampai pada satu titik waktu, kata-kata yang dihasilkan lewat kesepakatan 

masyarakat itu sendiri umumnya mencukupi keperluan atau kebutuhan. Namun, 

apabila terjadi kontak dengan masyarakat bahasa yang lain, akan memunculkan 

konsep, gagasan, atau ide yang datang dari luar budaya masyarakat itu. Dengan 

demikian diperlukan kata-kata baru. Salah satu cara untuk memenuhi keperluan itu 

adalah dengan mengambil kata yang digunakan oleh masyarakat luar yang menjadi 

asal hal-hal baru.  

Di dunia ini hampir tidak ada masyarakat yang dapat mengucilkan diri dan 

terbatas dari kontak antarbangsa. Apalagi, di zaman yang modern ini perhubungan 

bangsa tidak lagi terbatas pada wilayah bertetangga, tetapi sudah menjadi aktivitas 

mendunia dengan sebutan populer “globalisasi”. Dalam keadaan demikian tidak ada 

bahasa yang sejak awalnya memiliki khazanah kata “lengkap” sehingga untuk 

mengungkapkan hal yang baru tidak diperlukan kata baru. Wajar terjadi bahwa bahasa 

yang satu menyerap kata dari bahasa lain. Hal ini membuktikan bahasa Indonesia 
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sebagai bahasa nasional tidak hanya berasal dari bahasa murni asli melainkan berasal 

dari bahasa serapan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan alamiah bahasa 

Indonesia, kontak budaya antarbangsa mengakibatkan kontak bahasanya sehingga 

pengaruh bahasa lain masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.  

Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa 

daerah maupun bahasa asing. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada bahasa 

asing, seperti Sanskerta, Arab, Belanda, dan Inggris. Hal ini membuktikan bahwa 

bahasa Indonesia itu banyak melakukan penyerapan dari berbagai bahasa lain. Sebagai 

contoh kata octaaf  berasal dari bahasa Belanda kemudian diserap ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi oktaf, kata politic berasal dari bahasa Inggris kemudian menjadi 

politik karena kata tersebut telah mengalami proses penyerapan ke dalam bahasa 

Indonesia dan kata cartoon berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diserap ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi kartun. Selain itu, juga ada kata supermarket dan 

mall yang mengalami proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia secara utuh atau 

penuh. Kadar penyerapan kata-kata dalam bahasa yang satu memang berbeda dengan 

bahasa yang lain. Perbedaan itu terletak pada khazanah kosakata dan diri setiap 

anggota masyarakat bahasa. 

Hal ini membuktikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat 

terlepas dari pengaruh dunia Internasional karena komunikasi antarbangsa memang 

tidak bisa dicegah. Bahasa Indonesia dapat memanfaatkan bahasa-bahasa asing yang 

dapat memberi sumbangan untuk mengembangkan bahasa nasional. Secara positif 

bahwa kehadiran kata-kata serapan dapat dilihat sebagai upaya mempertajam daya 

ungkap bahasa Indonesia. Kontribusi dari bahasa asing ke dalam suatu bahasa 

sebenarnya merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak perlu dikhawatirkan selama 
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tetap waspada terhadap penyalahgunaannya. Demikian pula tanpa disadari bahwa 

bahasa Indonesia telah menyerap banyak kata asing, antara lain, dari bahasa Sanskerta 

seperti kata Çastra kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sastra; dari 

bahasa Belanda seperti kata komfoor kemudian diserap dalam bahasa Indonesia 

menjadi kompor.  

 Bahasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan pikiran dan 

budaya pemakai bahasa bersangkutan. Demikian pula bahasa Indonesia memperkaya 

diri dengan mengambil unsur-unsur dari bahasa asing. Unsur-unsur tersebut 

disesuaikan dengan sistem fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik dalam bahasa 

Indonesia. Masuknya unsur-unsur tersebut ke dalam bahasa Indonesia bersama dengan 

masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan budaya kehidupan masyarakat 

Indonesia. Proses pengalihan kosakata khususnya istilah bahasa asing ke dalam 

bahasa Indonesia didasarkan pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Proses 

pengalihan tersebut menghasilkan bentuk-bentuk baru yang perlahan-lahan 

melembaga dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Bentuk-bentuk istilah tersebut 

disebut dengan bentuk serapan. 

Penulis menyadari bahwa banyak penggunaan bentuk-bentuk serapan bahasa 

asing ke dalam bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk serapan banyak digunakan dalam 

sebuah media baik cetak maupun elektronik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini 

penulis menganalisis bentuk-bentuk unsur serapan dalam media elektronik yaitu 

televisi. Televisi merupakan sebuah media elektronik yang didalamnya 

menginformasikan berbagai informasi dan berita yang terkini sesuai dengan yang ada 

dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan ketika penulis melihat tayangan 

berita di salah satu televisi swasta Apa Kabar Indonesia Pagi yang banyak 

Analisis Bentuk-Bentuk Unsur..., Riafitriyani, FKIP, UMP, 2014



4 

 

menggunakan bentuk-bentuk serapan bahasa asing. Dalam berita Apa Kabar 

Indonesia Pagi tanggal 12 November 2013 tampak adanya bentuk adopsi, yaitu kata 

november, film. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa 

asing yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini kata november 

dan film merupakan kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris-Belanda) yang 

kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia secara utuh atau melalui proses 

penyerapan secara adopsi.  

Pada tanggal 15 November 2013 terdapat bentuk adaptasi dalam berita Apa 

Kabar Indonesia Pagi. Kata-kata dari bahasa asing tersebut yaitu kata fokus, ide. Kata 

fokus dan ide berasal dari bahasa Inggrisyang kemudian diserap ke dalam bahasa 

Indonesia. Kata focus dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi fokus. Hal ini membuktikan bahwa terjadi perubahan fonem huruf c 

menjadi huruf k. Kata idea berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diserap ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi ide. Kata tersebut terjadi penghilangan huruf a ke 

dalam bahasa Indonesia. 

Di dalam berita Apa Kabar Indonesia Pagi tanggal 20 November 2013 

terdapat kata-kata dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-

kata tersebut adalah refleksi, advokat. Pada kata tersebut mengalami proses morfologis 

yaitu afiksasi dalam bahasa Indonesia. Kata reflection dalam bahasa Inggris, 

sedangkan dalam bahasa Belanda reflectie. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi refleksi. Kemudian awalan atau prefiks asing re- yang 

mempunyai arti „lagi‟ tetap menjadi awalan re- dalam bahasa Indonesia. Selain itu, 

kata advocaat dalam bahasa Belanda yang kemudian diserap ke dalam bahasa 
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Indonesia menjadi advokat. Bahwa akhiran atau sufiks asing –aat dalam bahasa 

Belanda berubah menjadi –at dalam bahasa Indonesia. 

Pada berita Apa Kabar Indonesia Pagi tanggal 25 November 2013 terdapat 

proses reduplikasi dan abreviasi. Kata solusi-solusi merupakan kata yang mengalami 

proses reduplikasi. Kata solusi berasal dari bahasa asing yaitu solution, solutie dalam 

bahasa (Inggris-Belanda) yang kemudian berubah menjadi solusi dalam bahasa 

Indonesia. Solusi sebagai kata dasar mengalami pengulangan secara utuh menjadi 

solusi-solusi. Selain itu, terdapat proses abreviasi dalam hal ini jenis akronim yaitu tv 

kependekan dari televisi. Kata tersebut dalam bahasa Inggrisnya adalah television 

yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi televisi. 

Dalam tayangan berita tersebut tidak dijelaskan mengenai asal bahasa dalam 

penggunaan kosakata sehingga pemirsa di rumah tidak mengetahui dari mana asal 

bahasa yang digunakan. Dari contoh tersebut membuktikan bahwa kata-kata yang 

digunakan dalam sebuah tayangan berita tersebut banyak melakukan penyerapan dari 

bahasa asing. Dalam penelitian ini penulis mengambil data di berita Apa Kabar 

Indonesia khususnya Apa Kabar Indonesia Pagi yang ada di salah satu stasiun televisi 

yang ada di Indonesia yaitu TV One. TV One merupakan salah satu televisi swasta 

yang didalamnya memberikan banyak informasi dari berbagai bidang yang terjadi 

baik dalam negeri maupun luar negeri. TV One  juga lebih banyak memuat atau 

menyiarkan berita yang up tu date setiap hari.  

Salah satu berita yang menjadi unggulan yaitu Apa Kabar Indonesia. Apa 

Kabar Indonesia merupakan tayangan berita yang berbeda dengan berita yang lain 

karena didalamnya terdapat acara talk show. Dengan adanya acara talk show ini 
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menjadikan lebih banyak penggunaan bentuk-bentuk unsur serapan bahasa asing pada 

tayangan berita tersebut. Apa Kabar Indonesia juga hadir dua kali sehari yaitu Apa 

Kabar Indonesia Pagi dan Apa Kabar Indonesia Malam. Apa Kabar Indonesia Pagi 

tayang setiap hari yaitu hari senin sampai jumat pukul 07.00 sampai 09.00 WIB, 

sedangkan hari sabtu dan minggu tayang lebih awal yaitu pukul 06.30 sampai 08.00 

WIB. Selain itu, juga terdapat Apa Kabar Indonesia Malam juga tayang setiap hari 

yaitu hari senin sampai hari jumat yang tayang pukul 20.00 sampai 21.00 WIB, 

sedangkan untuk hari sabtu dan minggu tayang pukul 19.00 sampai 20.00 WIB.  

Dari fenomena-fenomena di atas penulis berasumsi bahwa dalam berita Apa 

Kabar Indonesia Pagiterdapat kata-kata serapan bahasa asing. Dalam berita tersebut 

banyak penggunaan kata-kata dari bahasa asing yang kemudian diserap ke dalam 

bahasa Indonesia. Di dalam berita tersebutterdapat banyak proses penyerapan bentuk-

bentuk unsur serapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk unsur 

serapan dari bahasa asing tersebut yaitu bentuk adopsi, adaptasi, serta terdapat proses 

morfologis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji secara empirik 

mengenai bentuk-bentuk unsur serapan bahasa asing dalam berita Apa Kabar 

Indonesia di TV One Bulan Desember 2013.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

adalah bagaimana proses penyerapan bentuk-bentuk serapan bahasa asing berdasarkan 

asal bahasa dalam berita Apa Kabar Indoensia Pagi di TV One? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, bahwa tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan proses penyerapan bentuk-bentuk serapan bahasa asing berdasarkan 

asal bahasa dalam berita Apa Kabar Indoensia Pagi di TV One. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian inidigunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang kebahasaan. Bahwa bentuk-bentuk unsur serapan dari berbagai bahasa itu 

dapat menambah kosakata dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini unsur serapan 

tersebut berasal dari bahasa Arab, Sanskerta, Inggris, Belanda dan Inggris-Belanda. 

Unsur serapan tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, 

penelitian dengan dasar-dasar teori morfologi dapat memberikan kemudahan bagi 

calon pendidik menjelaskan atau menerangkan bentuk-bentuk serapan bahasa asing 

yang ada dalam berita Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One kepada peserta didik. 

 

2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi seorang 

guru bahasa ketika memberikan pembelajaran khususnya mengenai materi berita. 

Karena di dalam sebuah berita itu terdapat penggunaan kata-kata bahasa asing yang 

kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini bahwa kata-kata serapan dari 

bahasa asing yang terdapat pada tayangan berita Apa Kabar Indoneisa Pagi di TVOne 

yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini proses penyerapan 

dilakukan baik secara adopsi dan adaptasi. Selain itu, juga terdapat proses morfologis 

yang meliputi: afiksasi, reduplikasi, komposisi dan abreviasi. 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam hal ini pembuatan sistematika penulisan ini bermanfaat untuk 

memudahkan pembaca. Maksudnya agar pembaca memahami gambaran isi skripsi 

dan mencari bab atau sub bab yang diperlukan. Skripsi ini berjudul Analisis Bentuk-

Bentuk Unsur Serapan Bahasa Asing dalam Berita Apa Kabar Indonesia di TV One 

Bulan Desember Tahun 2013. Bahwa pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas lima 

bab. Masing-masing bab mengandung satu pokok pembicaraan yang berbeda-beda, 

tetapi saling berhubungan. Isi dari setiap bab tersebut yang oleh penulis diuraikan 

dalam sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I menguraikan tentang pendahuluan yang di dalamnya memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Latar belakang masalah berisi tentang alasan penulis 

melakukan penelitian ini. Selain itu, dalam bab pertama juga dipaparkan permasalahan 

yang dikaji. Tujuan penelitian berisi tentang tujuan dilakukannya penelitian tersebut. 

Kemudian manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian, serta sistematika 

penulisan yang dilanjutkan mengenai gambaran langkah penelitian juga dijelaskan 

dalam bab I. 

Baba II adalah landasan teori. Sebuah penelitian ilmiah membutuhkan teori 

untuk mendukungnya. Pada landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang 

dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi: pengertian 

bahasa, unsur serapan dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya terdapat pengertian 

unsur serapan dan bentuk-bentuk unsur serapan dalam bahasa Indonesia (adopsi dan 

adaptasi), berita televisi dan Apa Kabar Indonesia khususnya Apa Kabar Indonesia 

Pagi di TV One. Dari teori tersebut bahwa yang paling mendasar dari penelitian ini 

adalah teori bentuk-bentuk serapan dalam bahasa Indonesia dan proses morfologis. 
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Bab III adalah metodologi penelitian. Pada bagian ini dijelaskan tentang jenis 

penelitian yang digunakan, data dan sumber data. Selain itu, juga terdapat metodologi 

penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode penelitian sendiri terdiri dari tahap 

penyediaan data, analisis data, dan penyajian data.Semua bagian-bagian tersebut juga 

akan dijabarkan lebih detail dalam bagian ini. 

Bab IV berisi tentang hasil analisis dan pembahasan. Pada bab empat 

menyajikan adopsi dan adaptasi bentuk serapan bahasa asing. Bahwa kata-kata dari 

bahasa asing tersebut dikelompokan berdasarkan proses penyerapannya. Dalam hal ini 

yaitu berupa adopsi maupun adaptasi. Proses penyerapan adaptasi dilalukan dengan 

adaptasi fonologis, ortografis, fonologis dan ortografis serta morfologis. Selain itu, 

penelitian ini mengkaji kata-kata serapan bahasa asing dalam berita Apa Kabar 

Indonesia Pagi di TV One bulan Desember 2013 berdasarkan jenis morfologisnya 

yaitu berupa afiksasi, reduplikasi, komposisi dan abreviasi. 

Bab V adalah penutup. Dalam bab tersebut berupa kesimpulan dan saran 

penulis setelah dilakukan penelitian. Kesimpulan berisi mengenai keseluruhan 

simpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian tersebut. Kemudian juga 

terdapat saran sebagai penutup dari skripsi ini. Pada akhir skripsi ini juga telah 

dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian. 
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