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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manusia mempergunakan bahasa sebagai sarana komunikasi vital dalam hidup 

ini. Bahasa adalah salah satu ciri pembeda utama manusia dari makhluk hidup 

lainnya di dunia ini (Tarigan, 2011, hlm.8). Dengan demikian, bahasa memiliki 

peranan penting dalam kegiatan berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Dengan 

bahasa, seseorang dapat mengutarakan keinginan, menjelaskan ide, 

mengungkapkan pikiran, dan gagasannya pada orang lain. Dengan bahasa pula 

seseorang dapat saling memahami perasaan dan mencurahkan gagasan pikiran 

dalam bentuk tulisan atau lisan. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia. 

Bahasa Indonesia mengalami berbagai penyerapan dan adaptasi dari bahasa lain 

sehingga memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Bahasa Indonesia mengalami 

perkembangan dari masa ke masa. Saat ini bahasa Indonesia tidak hanya digunakan 

oleh bangsa Indonesia sepenuhnya karena bahasa Indonesia telah dipelajari dan 

digunakan oleh bangsa lain sebagai penutur asing. Perkembangan bahasa Indonesia 

di luar negeri sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga 

maupun pusat pendidikan yang mengajarkan bahasa Indonesia baik di dalam 

maupun di luar negeri. Pusat pendidikan pengajaran bahasa Indonesia tersebut 

dikenal dengan program pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau 

biasa disebut BIPA. 

Pembelajaran BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya 

merupakan pemelajar asing. BIPA lebih memandang atau fokus pada pemelajarnya. 

Maka dari itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pemelajar BIPA. 

Pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa 

Indonesia (Kusmiatun, 2016, hlm.1). Sementara itu, pemelajar BIPA adalah 

pemelajar dari luar negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. 

Pemelajar tersebut biasanya terdiri atas warga negara asing yang belum mengerti 

dasar dan tata bahasa bahasa Indonesia tetapi tertarik untuk mempelajarinya. Hal 

tersebut didukung dengan pernyataan Suyitno (2008, hlm.111) bahwa pemelajar 

BIPA merupakan pemelajar berkewarganegaraan asing yang memiliki latar 
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belakang budaya berbeda dengan budaya bahasa yang diketahui dan dipelajarinya 

selama ini. 

Pembelajaran BIPA saat ini mulai berkembang pesat. Rafiek (2014, hlm.6) 

mengungkapkan terkait dengan pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing 

(BIPA) di luar negeri, peluang bahasa Indonesia untuk dikembangkan menjadi 

bahasa Internasional paling tidak di Asia dan Asia Tenggara memang terbuka lebar.  

Sementara itu, menurut Soegihartono (2012, hlm.142), pengajaran BIPA telah 

tersebar di seluruh benua dengan 179 lembaga penyelenggara. Lembaga-lembaga 

tersebut meliputi perguruan tinggi, Kedutaan Besar Republik Indonesia, pusat-

pusat kebudayaan, sekolah Indonesia di luar negeri dan lembaga-lembaga kursus 

lainnya. Andayani (2015, hlm.401) menambahkan pula dalam salah satu presentasi 

sidang pleno Kongres IX Bahasa Indonesia, bahwa pada saat ini ada 45 negara yang 

mengajarkan bahasa Indonesia, seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan 

banyak negara lainnya. Sebagai contoh, di Australia bahasa Indonesia menjadi 

bahasa popular keempat. Terdapat pula sebanyak 500 sekolah yang mengajarkan 

bahasa Indonesia dan tidak kalah mengejutkan lagi anak-anak kelas 6 sekolah dasar 

sudah mampu berbahasa Indonesia. 

Menurut Abidin dan Astuti (2003, hlm.3), tujuan pembelajaran BIPA secara 

mendasar adalah agar para penutur asing mampu berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Indonesia. Maka, pembelajaran BIPA perlu dirancang dengan 

sedemikian rupa oleh lembaga dan instansi yang menyelenggarakannya untuk 

membantu penutur asing agar mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

Indonesia. Kusmiatun (2016, hlm.3) menyebutkan bahwa ada banyak tujuan para 

pemelajar BIPA saat mereka belajar bahasa Indonesia. Ada pemelajar BIPA yang 

belajar bahasa Indonesia dengan tujuan mampu berkomunikasi sehari-hari. Ada 

pula yang tujuannya lebih pada fokus dalam pekerjaan atau bidang yang digelutinya 

(orientasi pada pekerjaan). Bagi wisatawan asing, bahasa Indonesia yang 

dibutuhkan adalah bahasa Indonesia untuk jalan-jalan atau rekreasi. Tujuan lain 

dalam belajar bahasa Indonesia adalah tujuan akademik. Tingkat kemampuan 

pemelajar BIPA berbeda-beda, mulai pemelajar dengan tingkat pemula hingga 

dengan pemelajar tingkat lanjut. Berdasarkan tingkatan kemampuan pemelajar 

BIPA tersebut, muncul berbagai macam materi BIPA. Pada materi tersebut tercatat 
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beberapa penulis buku, baik penulis asing maupun penulis Indonesia, yang menulis 

bahasa Indonesia untuk penutur asing.  

Pemahaman terhadap sistem bahasa Indonesia merupakan syarat bagi penutur 

bahasa Indonesia. Seseorang tidak mungkin terampil bahasa Indonesia tanpa  

mengetahui dan memahami kaidah bahasa tersebut. Dalam jurnal “Korelasi antara 

Keterampilan Berbicara dengan Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia Penutur 

Asing dalam Program BIPA di Indonesia”, Prayitno Tri Laksono (2014, hlm.361-

368) menyebutkan bahwa, setiap penutur asing yang belajar bahasa Indonesia harus 

mampu menguasai empat keterampilan utama berbahasa yaitu menyimak, 

membaca, berbicara, dan menulis. Hal ini memperlihatkan, jika pemelajar asing 

ingin bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, pemelajar asing 

harus menguasai keempat keterampilan berbahasa. 

Menurut Muliastuti (2010, hlm.4) dalam makalah yang disampaikan pada 

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing di 

Universitas Indonesia, belajar berbahasa tidak sama dengan belajar tentang bahasa. 

Belajar berbahasa merujuk kepada belajar empat keterampilan berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam belajar empat keterampilan 

tersebut, tentunya dibutuhkan pengetahuan tentang fonologi, morfologi, sintaksis, 

dan semantik bahasa yang sedang dipelajari. Pemelajar akan diberi materi tata 

tingkat kebahasaan, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Materi itu 

diberikan sebagai bekal dalam mempelajari empat keterampilan berbahasa 

Indonesia, yakni membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Di antara bagian-

bagian dalam tata tingkat kebahasaan, kesulitan belajar bagi pemelajar BIPA 

terletak pada tiap-tiap bagian tersebut. Dalam mempelajari bahasa Indonesia, salah 

satunya mereka harus mempelajari morfologi. Morfologi  merupakan cabang 

linguistik yang mengkhususkan perhatiannya pada morfem dan kata (Mulyana, 

2009, hlm.31). Karenanya, morfologi berupaya menjelaskan proses hubungan 

antara bagian-bagian berdampak pada perubahan bentuk atau struktur, fungsi, dan 

makna kata.  

Pembelajaran BIPA tentunya berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia 

bagi penutur asli. Andayani (2015, hlm.112-122) menyampaikan bahwa para 

pemelajar yang belajar BIPA berasal dari berbagai negara. Sebagai penutur asing 
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bahasa Indonesia, mereka memiliki karakteristik tertentu, terutama tampak pada 

minat, tujuan belajar, strategi belajar, dan waktu belajar. Salah satu perbedaannya 

adalah dapat dilihat dari segi pemelajar BIPA itu sendiri. Pemelajar BIPA yang 

telah memiliki bahasa pertama dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda 

merupakan salah satu karakteristiknya. Tujuan para pemelajar BIPA untuk belajar 

Bahasa Indonesia pun juga beragam. Ada beberapa pemelajar yang hanya ingin 

mengerti percakapan praktis saja, misalnya empat keterampilan berbahasa yaitu 

menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Usia pemelajar BIPA yang beragam 

juga mendapat perhatian penuh demi kelancaran proses pembelajaran BIPA. Hal 

tersebut berhubungan dengan pendekatan, metode, teknik, dan media yang 

digunakan (Muliastuti, 2016, hlm.4-5). 

Menurut Susanto (2007, hlm.13), kesulitan-kesulitan tersebut terjadi baik pada 

tataran pemahaman maupun pada tataran produksi. Kesulitan pada tataran 

pemahaman, misalnya kesulitan dalam memahami bunyi-bunyi dan urutan kata 

dalam kalimat bahasa Indonesia. Kesulitan dalam produksi, misalnya pada aspek 

pengucapan kata-kata bahasa Indonesia dan penulisan kata dan kalimat. Kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh pemelajar asing tersebut menyebabkan terjadinya 

bentuk-bentuk yang salah dalam bahasa Indonesia mereka. Pemelajar BIPA 

memiliki karkateristik yang berbeda dengan pemelajar bahasa Indonesia bagi 

penutur asli (Lestari, Sutama, Utama, 2017, hlm.1). Pada umumnya pemelajar 

BIPA telah memiliki bahasa pertama yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Selain 

itu pemelajar BIPA memiliki gaya belajar yang khas dan kadang-kadang dilatar 

belakangi oleh budaya dari tempat asalnya. Setyawati (2010) sebagaimana dikutip 

oleh Anjarsari dkk (2013, hlm.2) mengutarakan bahwa kesalahan berbahasa dapat 

terjadi karena adanya banyak hal, misalnya 1) pengaruh bahasa ibu, 2) 

kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya, dan 3) 

pengajaran bahasa yang kurang sempurna. 

Grabe dalam Sudaryono (2003, hlm.7) berpendapat masalah belajar bahasa 

asing muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kebahasaan dan sosiokultural 

dari bahasa sumber dan bahasa sasaran. Pemelajar harus menguasai kompetensi 

gramatikal dan leksikal dari bahasa sasaran jika ia ingin menguasai bahasa sasaran 

tersebut. Selain itu, karena belajar bahasa tidak dapat lepas dari belajar budaya, 
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pemelajar bahasa Indonesia juga harus memahami budaya Indonesia agar dapat 

berkomunikasi dengan akurat dan sesuai dengan konteks. Namun, pengembangan 

bahan ajar dan media pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan pemelajar 

BIPA. Di dalam proses pembelajaran tentu ada beberapa masalah yang muncul, 

yang membuat pemelajar BIPA tidak mampu secara optimal menyerap ilmu yang 

disampaikan oleh pengajar. Permasalahan yang sering dialami adalah kelas yang 

monoton, tidak adanya bahan ajar bahkan tidak digunakannya media pembelajaran, 

yang berdampak pada motivasi belajar pemelajar BIPA (Lestari, Sutama, Utama, 

2017, hlm.1). 

Selain itu, menurut Soegihartono (2012, hlm.12), sejauh ini materi BIPA yang 

ada masih bersifat konvensional dan belum ada materi BIPA yang menggabungkan 

materi multimedia dan muatan lokal secara komprehensif. Dalam konteks 

penggunaan multimedia dan pembelajaran bahasa asing berbasis budaya, 

pembelajaran BIPA masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pembelajaran 

bahasa Inggris. Penggunaan multimedia merupakan sebuah hal yang sangat 

mendesak mengingat kemajuan teknologi informasi saat ini. Di samping itu, 

penggunaan multimedia juga akan mempermudah pemelajar dalam mempelajari 

berbagai pengalaman kebahasaan dan kultur bahasa Indonesia. Oleh karena itu, 

peneliti berpendapat bahwa pembelajaran BIPA perlu menggunakan gabungan 

antara sentuhan multimedia dan konten budaya lokal. Konten budaya lokal yang 

dibatasi dalam tulisan ini adalah hal yang berkaitan dengan karakter dan perilaku 

orang Indonesia secara umum dan beberapa suku besar secara khusus. Berdasarkan 

permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, penelitian ini membahas kajian kata 

ulang dan pengembangan media ajar BIPA yang menggabungkan multimedia dan 

muatan budaya lokal. Hasil kajian kata ulang yang dikemas dalam materi BIPA 

yang dikembangkan ini, diharapkan dapat menjadi alternatif materi BIPA yang 

mengakomodasi kebutuhan pemelajar untuk mengetahui bahasa dan budaya 

Indonesia yang bersifat aplikatif dan down to earth. 

Adapun kelebihan dari adanya sebuah media pembelajaran adalah proses 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dapat dipahami oleh 

pemelajar BIPA, dan memungkinkan pemelajar BIPA untuk dapat menguasai 

materi dan dapat mencapai tujuan dari belajar yang lebih baik. Selain itu, metode 
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pengajaran akan lebih bervariasi, sehingga pemelajar tidak merasa jenuh dan bosan 

terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru dan guru tidak merasa kelelahan 

atau kehabisan tenaga dalam mengajar (Sudjana dan Rivai, 2009, hlm.2). Menurut 

Ghazali (2010) dalam jurnal Prayitno Tri Laksono (2014, hlm.3), terdapat empat 

jenis gaya belajar yaitu (1) modalitas visual/penglihatan, (2) modalitasi auditori/ 

pendengaran, (3) pembelajaran kinestetik/praktif lisan, dan (4) modalitas taktis/ 

kesigapan. 

Dari berbagai pernyataan tersebut, maka  penelitian ini akan mengemas hasil 

kajian kata ulang bahasa Indonesia dalam sebuah media pembelajaran bagi 

pemelajar BIPA dalam bentuk video animasi. Berdasarkan kemampuannya pelajar 

BIPA terbagi menjadi tiga, yaitu tingkat pemula, tingkat menengah dan tingkat 

lanjut.  Dalam pengembangan sebuah media pembelajaran berbasis video animasi 

BIPA. Media tersebut akan membahas materi kata ulang atau reduplikasi yang 

mengacu pada unit kompetensi dalam Permendikbud No. 27. Tahun 2017. Setiap 

materi kata ulang disesuaikan dengan tingkat kemampuan BIPA. Dalam 

Permedikbud materi kata ulang dibahas pada tingkat dasar di level 2 BIPA. 

Sementara pada tingkat menengah, materi kata ulang dibahas di level 3 dan level 4 

BIPA. Pada kemampuan BIPA tingkat lanjut tidak membahas materi kata ulang. 

Artinya, media pembelajaran ini dikembangkan sudah memuat seluruh materi 

BIPA. 

Materi yang disuguhkan pun berbeda, disesuaikan dengan tingkatannya. Materi 

yang digunakan dalam media pembelajaran video animasi, dikembangakan dari 

hasil kajian kata ulang bahasa Indonesia yang bersumber pada penggunaan kata 

ulang di beberapa antologi cerpen, sebagai salah satu bacaan bahasa Indonesia yang 

bersifat sederhana dan agak kompleks sesuai tingkatan kemampuan pemelajar 

BIPA. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suyitno (2008, 

hlm.68-69) bahwa materi bahasa yang dikembangkan dalam pembelajaran BIPA 

didasarkan pada tingkat kemampuan bahasa Indonesia pembelajarnya, misalnya 

untuk pengembangan materi membaca. Untuk tingkat pemula diberikan bacaan 

dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Bacaan tersebut dapat diambil dari bacaan 

yang ada di majalah anak, buku bahasa Indonesia anak, atau bacaan yang disusun 

sendiri oleh pengajar. Pada tingkat menengah diberikan bacaan dalam bahasa 
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Indonesia yang agak kompleks, dan untuk tingkat lanjut diberikan bacaan yang 

kompleks. Bacaan bagi pemelajar tingkat menengah dan lanjut dapat diambil dari 

surat kabar ataupun majalah. Sementara itu, pokok-pokok materi pengembangan 

budaya yang perlu diajarkan adalah tentang bagaimana hidup dalam keluarga, 

berteman, bermasyarakat, dan sopan santun dalam pergaulan. Tujuannya adalah 

membekali pemelajar BIPA mampu berbahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan 

kondisi. (Hidayat 2009, hlm.91) mengemukakan bahwa cerpen adalah suatu bentuk 

karangan dalam bentuk prosa fiksi dengan ukuran yang relatif pendek, yang bisa 

dibaca dalam sekali duduk, artinya tidak memerlukan waktu yang banyak. 

Berdasarkan hal tersebut antologi cerpen digunakan sumber data karena bersifat 

ringan dan berisi tentang kehidupan sehari-hari. 

Materi kata ulang dipilih karena kata ulang atau reduplikasi sebagai salah satu 

pembentuk kata dalam bahasa Indonesia pada tataran morfologi. Blust (2013, hlm. 

3) menyebutkan bahwa bahasa-bahasa Austronesia sangat dipengaruhi oleh aspek 

reduplikasi. Mengingat sudah didokumentasikannya reduplikasi bahasa-bahasa 

Austronesia oleh para peneliti seperti Blust ini bisa dijadikan acuan untuk 

mendeskripsikan reduplikasi dalam bahasa Indonesia dan melihat bagaimana 

proses morfologis ini diwariskan. Samsuri (1987, hlm.191) menyebutkan bahwa 

reduplikasi atau pengulangan merupakan salah satu proses morfologis yang banyak 

sekali terdapat pada bahasa-bahasa di dunia, termasuk pada bahasa Indonesia. 

Adapun pendapat Simatupang (1979, hlm.1) mengatakan bahwa “pekerjaan kita 

tidak lengkap jika kita tidak membicarakan proses reduplikasi sebagai pembentuk 

kata bahasa Indonesia saat kita memerikan tata bahasa Indonesia”. Dari pendapat 

tersebut, maka kata ulang bahasa Indonesia dipilih untuk dikaji menjadi bahan ajar 

berbasis video animasi bagi pemelajar BIPA. Dalam kajian kata ulang bahasa 

Indonesia, istilah reduplikasi morfemis digunakan untuk menyatakan proses 

pembentukannya, sedangkan istilah kata ulang digunakan untuk menyatakan 

produk atau hasilnya. Istilah reduplikasi morfemis ditetapkan karena dapat 

dimaknai sebagai proses morfemis dengan mereduplikasi atau mengulang sebuah 

bentuk dasar sehingga menghasilkan morfem. Dengan adanya morfem inilah maka 

dapat terbentuklah kata ulang dari bentuk dasar.  



8 
 

Muhammad Rischi Rahmadi, 2019 
KAJIAN KATA ULANG BAHASA INDONESIA DAN PEMANFAATANNYA UNTUK BAHAN AJAR BERBASIS 
VIDEO ANIMASI BAGI PEMELAJAR BIPA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Berdasarkan hasil studi pustaka dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap materi kata ulang ini, ditemukan beberapa problematik. Salah satunya 

yaitu memilah unsur sebuah kata ulang menjadi bentuk dasar dan morfem. 

Sebabnya morfem memiliki wujud atau struktur yang sama atau mirip seluruh atau 

separuh bentuk dasar. Kesulitan dalam mengkaji kata ulang yakni saat menemukan 

data kata ulang yang secara struktur sama, seperti obat-obatan dan makan-

makanan. Ternyata para pakar menglasifikannya secara berbeda. Alisjahbana dan 

Keraf menggolongkan menjadi kata ulang berimbuhan. Sementara Ramlan 

memisahkannya menjadi kata ulang yang berbeda. Obat-obatan dimasukkan ke 

dalam pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, 

sedangkan makan-makanan ke dalam pengulangan sebagian. Kesulitan lain, 

misalnya, kata berjalan-jalan oleh Alisjahbana dimasukkan ke dalam jenis 

perulangan yang mendapat awalan atau Keraf memasukkannya ke dalam kata ulang 

berimbuhan yakni kata ulang yang mendapat imbuhan. Semetara itu Ramlan 

memasukkannya ke dalam kata ulang sebagian, Kridalaksana mengelompokkannya 

ke dalam “dwiwasana” yakni pengulangan bagian belakang dari leksem. 

Yohanes (1991, hlm.5) memaparkan kesulitannya mengkaji bahasa Indonesia 

dengan berpacu pada buku dengan tata bahasa yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, hal tersebut diungkapkannya berikut ini. 

Kesulitan tersebut menurut penulis bersumber pada dua hal pokok berikut ini. 

Pertama, cukup banyak teori bahasa Indonesia yang kurang konsisten dalam 

perumusannya, sehingga sering kali muncul pertentangan dalam merumuskan teori 

itu sendiri. Misalnya pertentangan antara pemakaian istilah dengan batasan 

pengertian, pertentangan antara batasan pengertian dengan contoh yang 

dikemukakan, dan lain-lain. Kedua, cukup banyak teori bahasa Indonesia yang 

perumusannya tidak bertolak dari kenyataan bahasa Indonesia yang dipakai 

masyarakat pemakai bahasa Indonesia saat ini, sehingga muncul kesan seakan-akan 

bahwa teori bahasa Indonesia itu dibuat-buat untuk kemudian dicocok-cocokan 

dengan kenyataan bahasa Indonesia. Terasa di sini adanya pemaksaan teori agar 

diterima oleh para pelajaran/pemakai bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesulitan pemahaman juga terdapat pada 

materi kata ulang yaitu kesulitan dalam mengklasifikasikan pemahaman 
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penggunaan kata ulang bahasa Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran, 

pemilahan, dan pemilihan, yang kemudian ditetapkan dalam bahan ajar kata ulang 

yang jelas konsepsinya sehingga bisa dipahami dalam pengkajiannya. Kemudia, hal 

tersebut menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah kajian kata ulang yang 

kemudian dikembangkan menjadi video pembelajaran kata ulang BIPA. Kata ulang 

merupakan materi morfologis yang menarik dibanding dengan proses morfologis 

lainnya sperti afiksasi, komposisi, karena senua satuan yang menjadi unsur 

pembentuknya dapat dilihat sebelum proses morfologis terjadi. Berbeda dengan 

reduplikasi, morfem baru bisa ditentukan setelah proses morfologis reduplikasi 

terbentuk. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk mengkaji kata ulang bahasa Indonesia, 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan bentuk dasar dan 

morfemnya, maka kajian lebih mendalam terhadapnya akan lebih mudah. Untuk 

mengetahui satuan-satuan pembentuk kata ulang, maka peneliti harus menetapkan 

bentuk dasar dari kata ulang tersebut, dengan mencermati struktur dan makna 

gramatikalnya. Dalam menetapkan hal tersebut, tentu di sini perlu pedoman yang 

jelas agar kajian terhadap kata ulang bahasa Indonesia mudah dilakukan. Hal 

lainnya, walaupun kajian kata ulang berdasarkan bentuk dasar telah dilakukan, 

namun perlu ada pedoman yang secara tegas menetapkan unsur-unsur yang 

membangun kata ulang tersebut dalam menetapkan bentuk dasar dan morfemnya.  

Penelitian ini memaparkan kajian kata ulang berdasarkan prinsip reduplikasi 

morfemis. Istilah prinsip reduplikasi morfemis memiliki tiga konsep dalam 

penelitian ini. Konsep pertama, bahwa "setiap bentuk ulang harus dapat 

dikembalikan ke dalam sebuah bentuk dasar (Parera, 1988, hlm. 51-55). Hal 

tersebut menunjukan bahwa bentu dasar merupakan unsur utama sebuah kata ulang. 

Konsep kedua, bahwa “relasi struktural antara signifiant dan signfie bisa 

diilmiahkan dan makna ditentukan oleh bentuk atau struktur” (Hidayat, 2006, 

hlm.106). Konsep ketiga, model proses merupakan model kajian prises morfologis 

yang oleh Kridalaksana (1989, hlm.129) dikatakan bahwa model proses ini cocok 

untuk menggambarkan morfologi bahasa Indonesia secara keseluruhan atau 

sebagian. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa semua proses 

pembentukan kata merupakan sistem terpadu.  Kajian kata ulang berdasarakan 
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prinsip reduplikasi morfemis dilakukan untuk memisahkan unsur kata ulang yaitu 

bentuk dasar dan morfem. 

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan secara sinkronis yakni data diambil 

dari penggunaan kata ulang bahasa Indonesia pada beberapa antologi cerita pendek 

bahasa Indonesia. Data kata ulang bahasa Indonesia tersebut kemudian dikaji 

berdasarkan prinsip redupliakasi morfemisnya. Hasil kajian tersebut kemudian 

disusun menjadi  bahan ajar berbasis video animasi sesuai dengan kebutuhan 

pemelajar BIPA. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk-bentuk kata ulang yang digunakan dalam antologi cerpen 

berdasarkan prinsip reduplikasi morfemis? 

2) Bagaimana pemanfaatan hasil kajian kata ulang bahasa Indonesia berdasarkan 

prinsip reduplikasi morfemis terhadap materi kata ulang BIPA? 

3) Bagaimana rancangan pengembangan bahan ajar berbasis video animasi hasil 

kajian kata ulang bahasa Indonesia berdasarkan prinsip reduplikasi morfemis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskrpsikan bentuk-bentuk kata ulang yang digunakan dalam antologi 

cerpen berdasarkan prinsip reduplikasi morfemis. 

2) Mendeskrpsikan pemanfaatan hasil kajian kata ulang bahasa Indonesia 

berdasarkan prinsip reduplikasi morfemis terhadap materi kata ulang BIPA. 

3) Mendeskripsikan rancangan pengembangan bahan ajar berbasis video animasi 

hasil kajian kata ulang bahasa Indonesia berdasarkan prinsip reduplikasi 

morfemis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah. 
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1) Manfaat Teoretis 

a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan untuk 

pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan Bahasa Indonesia bagi 

Penutur Asing. 

2) Manfaat Praktis 

a) Untuk Peneliti 

Peneliti dapat mengembangkan pola pikir dan cara untuk menerapkan 

pengetahuan yang telah dipelajari diperguruan tinggi. Peneliti juga dapat 

meningkatkan kesiapan dan pengetahuan untuk menjadi pendidik. 

b) Untuk Pengajar 

Penelitian ini mampu menginspirasi dan meningkatkan kreatifitas pengajar 

dalam menggunakan media pembelajaran. 

c) Untuk Mahasiswa 

Penelitian ini mampu meningkatkan pengalaman belajar dan memberikan 

referensi studi bagi mahasiswa lainnya. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Secara struktur penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: Bagian 

pendahuluan ,bagian isi, dan bagian akhir.  

Bab I : Pendahuluan  

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

Bab II : Kajian Pustaka 

Bagian ini memaparkan tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian 

terkait kata ulang bahasa Indonesia, ihwal Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, 

prinsip reduplikasi morfemis, dan video animasi. 

Bab III : Metode Penelitian  

Bagian ini menguraikan tentang penelitian kualitatif yang digunakan dalam 

kajian kata ulang meliputi model penelitian, sumber data, instrumen penelitian, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta prosedur pengembangan 

produk video animasi. 



12 
 

Muhammad Rischi Rahmadi, 2019 
KAJIAN KATA ULANG BAHASA INDONESIA DAN PEMANFAATANNYA UNTUK BAHAN AJAR BERBASIS 
VIDEO ANIMASI BAGI PEMELAJAR BIPA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Bab IV : Temuan dan Pembahasan  

Bagian ini menguraikan analisis data dan temuan kajian kata ulang bahasa 

Indonesia, pembahasan terkait pemanfaatan hasil kajian kata ulang terhadap 

pembelajaran materi kata ulang BIPA, dan pengembangan media video animasi 

materi kata ulang BIPA. 

Bab V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

Bagian ini berisi tentang simpulan, implikasi dari pembahasan dan 

rekomendasi bagi pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini. 

 


