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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kata serapan merupakan kosakata yang diserap dari bahasa daerah atau bahasa 

asing yang kemudian mengalami transformasi akibat penyesuaian kaidah kebahasaan dari 

bahasa penyerap. Proses penyerapan kosakata ini dapat terjadi, karena tidak ada satu 

bahasa pun yang telah memiliki kosakata yang lengkap dan tidak memerlukan lagi 

ungkapan untuk gagasan, temuan atau rekacipta yang baru, sehingga kata serapan dapat 

memberikan kesederhanaan dan efektivitas dalam mengekspresikan konsep-konsep baru. 

Bahasa Inggris yang kini dianggap sebagai bahasa Internasional utama, pernah menyerap 

kata dan ungkapan dari bahasa Yunani, Latin, Perancis dan bahasa lain, yang jumlahnya 

hampir tiga perlima dari seluruh kosakatanya.  

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai 

bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Secara historis, unsur-unsur 

serapan asing pun masuk melalui kontak yang terjadi pada masa penjajahan. Tak 

terkecuali kata yang diadopsi dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Indonesia maupun 

sebaliknya, sebagian besar kata-kata yang berasal dari bahasa Perancis dalam bahasa 

Indonesia / Melayu dipinjam melalui bahasa Belanda. Bahasa Indonesia juga menjadi 

donor bagi bahasa Eropa, dan jumlah kecil kata-kata pinjaman Melayu-Indonesia dalam 

bahasa Perancis dipinjam melalui Portugis dan Belanda.  

Latar belakang sejarah menjelaskan mengapa tidak ada pinjaman langsung dari 

bahasa Perancis ke dalam bahasa Indonesia. Kontak antara Indonesia dan Perancis dimulai 

sekitar tahun 1650. Sejarah kolonisasi Indonesia oleh Belanda menjadi sebuah perantara 

terhubungnya kontak antara bahasa Indonesia dan bahasa Perancis tepat disaat kekaisaran 

Napoleon Bonaparte menduduki kerajaan Belanda, Herman Willem Daendels dikirim oleh 

Napoleon sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda Kata pinjaman dari bahasa Perancis 

ke Bahasa Indonesia disampaikan melalui ketiga bahasa Eropa, yakni : beberapa kata 

melalui bahasa Portugis, puluhan kata melalui bahasa Belanda selama masa kolonial, dan 

saat ini melalui bahasa Inggris (Hardini, Grangé, 2016).   



 

Dara Rizqy Jelita, 2018 
ANALISIS KATA SERAPAN BAHASA PERANCIS DALAM BAHASA INDONESIA PADA HARIAN KOMPAS DARING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Intensitas penggunaan kata serapan bahasa Perancis dalam bahasa Indonesia 

cukup tinggi, salah satunya dalam ragam jurnalistik yang terdapat pada media massa 

cetak. Namun, belum ada penelitian mengenai proses morfologis kata serapan dari bahasa 

Perancis ke dalam bahasa Indonesia sehingga aturan penyerapan serta afiksasi belum 

tertera dalam kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang kita kenal sebagai Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah 

(PUPI).   

Penelitian ini akan membahas proses morfologis kata serapan bahasa Perancis 

dalam bahasa Indonesia pada media massa yang merupakan sarana pembinaan bahasa. 

Media massa khususnya surat kabar turut berperan dalam penyebaran penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar di lingkungan masyarakat termasuk dalam hal kosakatanya. 

Kompas sebagai salah satu surat kabar nasional banyak menggunakan unsur – unsur 

serapan bahasa Perancis di dalam penyampaian beritanya. Dengan mempertimbangkan era 

digital di tengah generasi milenial, penilitian ini akan merujuk pada surat kabar dalam 

bentuk daring (dalam jaringan) /online. 

Penelitian seputar kata serapan terdahulu telah dilakukan oleh (Hardini, Grangé, 

2016) artikel ini mengenai pembahasan umum mengenai kosakata serapan bahasa Perancis 

dengan berlatarbelakang sejarah penjajahan yang dianggap merupakan awal mula kontak 

antara  Indonesia dan Perancis.  Pada proses nya kata serapan yang masuk ke dalam 

bahasa Indonesia merupakan serapan Old French yang diadopsi melalui bahasa Belanda 

dan Portugis,  

 Penelitian selanjutnya (Megasari, 2014)  penilitian ini mengkaji proses 

morfologis dari sejumlah kosakata serapan bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia yang 

terdapat pada harian umum Pikiran Rakyat, dengan tahap – tahap terstruktur, dimulai dari 

tahap klasifikasi kata sesuai kelas kata, kemudian tahap analisis penyesuaian kosakata 

serapan bahasa Inggris terhadap kaidah EYD. 

Berdasarkan hasil penelitian proses penyerapan kosakata memiliki hubungan erat 

dengan proses morfologis, dalam kajian morfologi, morfologi tegolong atas 2 jenis, (1) 

Morfologi Derivasional (2) Morfologi Infleksional. Sebuah penelitian (Pakerys, 2015) 

membahas tentang bagaimana proses penyerapan kata pinjaman (loanwords) yang pada 

umumnya, kata serapan melibatkan morfologi derivasional, sebagai derivasional adaptasi. 

Selanjutnya, penelitian yang (Petrush,2008)   merupakan penelitian perbandingan pola 
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afiksasi dari proses morfologi derivasional antara kosakata bahasa Perancis dengan bahasa 

Inggris.  

Penelitian pada skripsi ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji proses morfologis sejumlah kosakata serapan 

bahasa Perancis dalam bahasa indonesia pada surat kabar dalam bentuk online, kemudian 

mengklasifikasikan dan mendeskripsikan, berdasarkan pemadanan kata pada kata serapan 

tersebut, khususnya pada proses penyerapan istilah dan penyerapan berafiks melalui 

proses morfologi derivasional pada teks berita di Kompas. Kemudian, analisis proses 

penyesuaian kosakata serapan bahasa Perancis berdasarkan kaidah PUEBI. Berdasarkan 

uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “ Analisis Kata Serapan Bahasa Perancis dalam 

Bahasa Indonesia pada Harian Kompas Daring (Kajian Morfologi)”. 

  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan tiga kalimat 

pertanyaan, yaitu: 

1. Bentuk kata dan kategori kata apa saja yang berasal dari kata serapan bahasa 

Perancis  pada surat kabar harian daring/online Kompas periode Juni 2017? 

2. Bagaimana proses morfologis kata serapan bahasa Perancis pada surat kabar 

harian daring/ online Kompas periode Juni 2017? 

3. Bagaimana bentuk penyesuaian kosakata serapan yang berasal dari bahasa 

Perancis pada surat kabar harian daring/online Kompas periode Juni 2017 

terhadap Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah (PUPI) ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bentuk kata dan kategori kata serapan yang berasal dari bahasa Perancis 

pada surat kabar daring/online Kompas Periode Juni 2017. 

2. Mengetahui proses morfologis kosakata serapan yang berasal dari bahasa Perancis 

pada surat kabar daring/online Kompas Periode Juni 2017. 
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3. Mengetahui bentuk penyesuaian kosakata serapan yang berasal dari bahasa Perancis 

pada surat kabar daring/online Kompas Periode Juni 2017. 

 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis. Berikut ini adalah uraian dari manfaat teoretis dan manfaat 

praktis: 

 

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

perkembangan ilmu kebahasaan, terutama memperkaya penelitian dibidang 

linguistik, selanjutnya dengan mengetahui proses morfologis kita dapat 

memahami bagaimana pola radikal, kemudian pola afiksasi, meski tidak 

menyeluruh karena dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada morfologi 

derivasional dengan afiksasi pembentuk nomina dan afiksasi pembentuk 

adjektiva, namun tetap diharapkan bahwasannya penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dalam proses pembelajaran bahasa Perancis.  

 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

rekomendasi proses morfologi serta penyesuaian istilah penyerapan kosakata 

bahasa Perancis menjadi kosakata bahasa Indonesia. Selain itu juga diharapkan 

penelitian dapat memberikan wawasan tambahan, tentang bagaimana 

perbendaharaan kosakata serapan bahasa Perancis dalam bahasa Indonesia yang 

tanpa disadari sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, bahkan dalam 

jurnal atau artikel online. 
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1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Pada pendahuluan peneliti membahas tentang latar belakang penelitian, yang 

kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah penelitian, Fungsi rumusan bagi 

penelitian ini ialah sebagai fokus, agar penelitian ini terarah dengan baik sehingga peneliti 

mampu menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan secara berkesinambungan. 

Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan implikasi positif, oleh karena itu 

diperlukan justifikasi tujuan penelitian serta manfaat /signifikansi penelitian.  

Untuk memulai sebuah penelitian, peneliti memerlukan kajian pustaka, dengan 

teori-teori handal yang telah teruji, sehingga penelitian ini terjamin keakuratannya dengan 

didukung oleh teori-teori terdahulu.  

Dengan teori tersebut peneliti merancang metode penelitian, dengan tujuan agar 

mendapat hasil temuan penelitian yang valid. Ketika rancangan metode penelitian sudah 

terbentuk, peneliti akan melakukan penelitian sesuai prosedur yang telah ditentukan. 

Dengan proses penelitian, maka akan ditemukan hasil. Hasil tersebut yang kemudian 

menjadi temuan penelitian. Setelah itu peneliti akan memaparkan kesimpulan dari proses 

penelitian serta implikasi dari penelitian ini. Sebagai penutup peneliti pun akan 

memberikan rekomendasi serta saran untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


