
 

 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat utama dan vital dalam kehidupan masyarakat, sebagai 

salah satu komunikasi. Ada dua macam bahasa yang kita kenal yaitu bahasa lisan dan 

bahasa tulis. Kegiatan komunikasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila 

dipenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya kemampuan memilih kata-kata yang 

tepat (diksi), kosakata yang luas, kemampuan menggunakan gaya bahasa yang cocok 

sesuai dengan situasi, kemampuan menggunakan kamus dan sebagainya.   

Menurut beberapa ahli bahasa memiliki banyak arti. Keraf (2004: 13) 

menyatakan bahwa bahasa dalam pengertian sehari-hari adalah bahasa lisan, 

sedangkan bahasa tulis merupakan pencerminan kembali dari bahasa lisan dalam 

simbol-simbol tulis. Djarjowidjojo (2005: 16) menyatakan bahasa adalah suatu sistem 

simbol lisan yang arbitrer dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang 

mereka miliki bersama. Sedangkan  menurut Kridalaksana (2011: 24) bahasa 

(language) adalah sistem lambang yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 

Pemakaian bahasa selalu mengalami perkembangan seiring dengan 

berkembangnya pemikiran bahasa tersebut, baik kemampuan secara kuantitas maupun 

kualitas di dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa dan unsur-unsur kebahasaan 

yang dimiliki oleh suatu bahasa. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan 

dalam penyusunan kalimat yang berunsurkan kata dan penggunaannya secara tepat 
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sehingga apa yang disampaikan dapat mewakili pokok pikiran. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa tidaklah sama dari masa ke masa, bahasa 

senantiasa tumbuh dan berkembang secara perlahan-lahan, sebagaimana manusia sang 

pemakainya. 

Selain pemakaian bahasa, perubahan kebudayaan juga dipengaruhi oleh proses 

interaksi antara budaya dan salah satunya adalah bahasa. Interaksi antara bahasa 

mengakibatkan saling mempengaruhi kosakata bahasa tersebut lebih banyak. 

Pengaruh bahasa nantinya mengakibatkan penyerapan terjadi dimana-mana, baik 

budaya, kesenian, maupun bahasa. Proses penyerapan bisa terjadi melalui kegiatan 

apa saja. Khusus penyerapan bahasa biasanya terjadi interaksi komunikasi lisan 

maupun tulisan, sampai kemudian dinamakan bahasa serapan. 

Bahasa Indonesia dalam perkembangannya, menyerap kosakata dari bahasa 

lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Penyerapan itu sendiri diawali 

dengan adanya kontak antarbahasa. Terjadinya kontak antarbahasa yaitu kontak antara 

bangsa Inggris (masyarakat penutur bahasa Inggris) dengan bangsa Indonesia (penutur 

bahasa Indonesia), menyebabkan terjadinya kontak antara kedua bahasa itu. Dari 

penyerapan bahasa-bahasa tersebut maka akan terjadi perubahan suatu makna. 

Terjadinya perubahan makna kata adalah ketetapan suatu kata untuk mewakili suatu 

hal, barang atau orang tergantung pula maknanya, yaitu relasi antarbentuk (istilah) 

dengan pengarahan (referennya). Perubahan makna itu tidak saja mencakup bidang 

waktu, tetapi juga mencakup persoalan temapat (Keraf, 2006: 95). 

Parera (2004: 108) perubahan makna adalah gejala pergantian rujukan dari 

simbol bunyi yang sama, ini berarti dalam konsep perubahan makna terjadi pergantian 

rujukan yang berbeda dengan rujukan semula. Perubahan makna itu meliputi meluas, 
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menyempit perubahan total, penghalusan, pengasaran, ameliorasi, peyorasi, metafora, 

metonimi, sinestesia, dan asosiasi. Berkaitan dengan banyaknya pengaruh dan 

masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang juga banyak mengakibatkan 

perubahan makna, maka tulisan ini bermaksud memaparkan berbagai kata bahasa 

Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan 

salah satu bahasa asing yang mempunyai andil besar dalam proses perkembangan 

bahasa Indonesia terutama dalam memperkaya kosakata. 

Koran Kompas adalah koran nasional yang memuat berbagai berita, dalam 

koran Kompas terdapat berbagai rubrik, di antaranya Politik, Pendidikan dan 

Kebudayaan dan masih banyak lagi yang disajikan oleh koran Kompas. Koran ini 

terbit setiap hari kecuali pada tanggal merah hari besar saja, setiap edisi perhari 

berbeda-beda temanya. Koran Kompas ini banyak memberi pengetahuan dan 

informasi bagi pembaca karena koran Kompas ini luas akan pemberitahuan yang 

disajikan setiap harinya. Jadi bagi penulis koran ini banyak sekali memberikan 

informasi dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya masyarakat Indonesia. 

Koran kompas pada rubrik “Pendidikan dan Kebudayaan”  ini banyak sekali 

penggunaan  kata dari bahasa asing, penulis menganalisis data menggunakan rubrik 

“Pendidikan dan Kebudayaan”. Penulis sebagai mahasiswa bahasa akan mengamati 

dan meneliti kata asing yang masuk dalam koran ini.  

Ketika membaca Harian Kompas tanggal 2 Mei 2017, halaman 12 peneliti 

menemukan kata serapan bahasa Inggris ditemukan kata “Sains” dalam konteks 

berikut : 

“Adapun sebaran mahasiswa pada bidang program studi sosial-humaniora 

mencapai 2,740 juta, lebih besar dari mahasiswa program studi sains- tenik 

yang tercatat 1,624 juta” 
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Kata “sains” dalam bahasa Inggris “science” bermakna ilmu pengetahuan 

(Echols, 2000: 504). Diserap dalam bahasa Indonesia “Sains” bermakna 1) ilmu 

pengetahuan pada umumnya, 2) pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, 

termasuk didalamnya, Botani, Fisika, Kimia, Biologi, Zoologi, dsb; Ilmu Pengetahuan 

Alam, 3) pengetahuan sistematis yang diperoleh dari  sesuatu observasi, penelitian, 

dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang 

sedang diselidiki, dipelajari, dsb. (KBBI, 2007: 978). Semula kata sains bermakna 

ilmu pengetahuan sekarang bermakna lebih luas artinya ilmu pengetahuan pada 

umumnya, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk didalamnya, 

Botani, Fisika, Kimia, Biologi, Zoologi, Ilmu Pengetahuan Alam,pengetahuan 

sistematis yang diperoleh dari  sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang 

mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, 

dipelajari, dsb. Makna asal cakupannya sempit dan sekarang lebih luas cakupannya. 

Jadi, kata “Sains” dalam bahasa Indonesia mengalami perluasan makna atau 

perubahan makna meluas. Adapun faktor penyebab perubahan makna pada kata sains 

adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kata sains memiliki arti Ilmu pengetahuan 

pada umumnya, 2) pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk 

didalamnya, Botani, Fisika, Kimia, Biologi, Zoologi, dsb; Ilmu Pengetahuan Alam, 3) 

pengetahuan sistematis yang diperoleh dari  sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba 

yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, 

dipelajari, dsb. Jadi kata sains faktor penyebabnya adalah faktor Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi karena berkaitan dengan ilmiah. 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada bulan Mei-Juni tahun 2017. 

peneliti berasumsi bahwa surat kabar Harian Kompas pada rubrik “Pendidikan dan 
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Kebudayaan” banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris yang mengalami 

perubahan makna. Untuk mengetahui benar atau tidaknya asumsi tersebut, diperlukan 

kajian secara empirik lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul 

penelitian “Perubahan Makna Kata Serapan Bahasa Inggris dalam Bahasa Indonesia  

pada Surat Kabar Harian Kompas rubrik “Pendidikan dan Kebudayaan” edisi Mei-Juni 

2017. 

 

B. Rumusan Masalah   

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa sajakah jenis perubahan makna kata serapan bahasa Inggris dalam bahasa 

Indonesia  pada surat kabar harian Kompas rubrik “Pendidikan dan Kebudayaan” 

edisi Mei-Juni 2017 ? 

2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perubahan makna kata serapan 

bahasa Inggris dalam Bahasa Indonesia  pada surat kabar Harian Kompas rubrik 

“Pendidikan dan Kebudayaan” edisi Mei-Juni 2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan jenis perubahan makna kata serapan bahasa Inggris dalam 

bahasa Indonesia  pada surat kabar harian Kompas rubrik “Pendidikan dan 

Kebudayaan” edisi Mei-Juni 2017. 

2. mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna 

kata serapan bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia  pada Surat Kabar Harian 

Kompas rubrik “Pendidikan dan Kebudayaan” edisi Mei - Juni2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu bahasa khususnya yaitu sumber kajian 

semantik tentang perubahan makna kata serapan bahasa Inggris dalam bahasa 

Indonesia  pada surat kabar harian Kompas rubrik “Pendidikan dan Kebudayaan” 

edisi Mei-Juni 2017.  

b. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah khasanah penelitian semantik. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai jenis perubahan 

makna kata serapan bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia dan faktor 

penyebabnya yang terdapat pada surat kabar Harian Kompas rubrik “Pendidikan 

dan Kebudayaan” edisi Mei-Juni 2017. 

b.  Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan inspirasi kepada peneliti untuk 

meneliti kata serapan bahasa Inggris dari kajian yang  berbeda. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Tujuan dari sistematika penulisan skripsi adalah membuat tata urutan 

penulisan berdasarkan langkah-langkah kerja dan landasan teoritis, sehingga tersusun 

skripsi yang sistematis, dan penganalisisan atau pengidentifikasian masalah mudah 

dimengerti. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

Bab I pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II landasan teori, penulisan mengemukakan landasan teori secara 

deskriptif tentang hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas yaitu 

penelitian yang relevan, pengertian bahasa, pengertian semantik, pengertian makna, 

pengertian perubahan makna, jenis perubahan makna, faktor penyebab perubahan 

makna,pengertian kata serapan, surat kabar harian Kompas rubrik “Pendidikan dan 

Kebudayaan”, dan peta konsep. 

Bab III metodologi penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian. Adapun 

aspek-aspeknya meliputi data dan sumber data, pendekatan penelitian metode 

penelitian yang meliputi tahap penyediaan data, penganalisisan data, dan tahap 

penyajian hasil analisis data. 

Bab IV hasil analisis dan pembahasan dan pembahasan masalah, yang meliputi 

perubahan makna kata serapan bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia pada surat 

kabar Harian Kompas rubrik “Pendidikan dan Kebudayaan” edisi Mei-Juni 2017 

beserta faktor penyebabnya. Hasil analisis tersebut sesuai dengan langkah kerja dan 

landasan teori yang ada. 

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran peneliti. 
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