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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

 
Penggabungan kata makin marak digunakan dalam dunia jurnalistik seperti 

surat kabar dan majalah. Berberapa keterbatasan yang dimiliki surat kabar dan 

majalah seperti keterbatasan ruang yang artinya keterbatasan kolom atau space untuk 

menulis berita dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis untuk menulis 

berita, menjadikan bahasa jurnalistik memiliki sifat yang khas yaitu singkat, padat, 

sederhana, lancar, jelas, lugas dan menarik. Kosakata yang digunakan dalam bahasa 

jurnalistik mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat. Sifat-sifat tersebut 

merupakan hal yang harus dipenuhi oleh ragam bahasa jurnalistik mengingat surat 

kabar dan majalah dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat 

pengetahuannya. Dengan kata lain bahasa jurnalistik dapat dipahami dalam ukuran 

intelektual minimal.  

 
Keterbatasan waktu tidak hanya dimiliki oleh penulis berita tetapi juga 

dimiliki oleh pembaca. Setiap orang memiliki waktu yang terbatas untuk membaca 

surat kabar atau majalah. Oleh karena itu, bahasa jurnalistik sangat mengutamakan 

efektifitas dan efisiensi untuk menyampaikan semua informasi kepada pembaca 

secepatnya  dengan mengutamakan daya komunikasinya yang singkat, padat, 

sederhana, lancar, lugas dan menarik. Bahasa jurnalistik harus singkat, artinya bahasa 

jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele dan bahasa 
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yang padat artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan 

informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan pembaca sudah tertampung di 

dalamnya agar tidak mubazir, dengan kata lain menggunakan kalimat yang panjang 

yang sebenarnya dapat digantikan hanya dengan beberapa kata dan tidak mengurangi 

informasi atau maksud yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Cara 

seperti itu disebut dengan modern appositional compound atau co-ordinate 

compound. 

 
Segmen in Vogue pada surat kabar the Jakarta Post merupakan salah satu 

segmen yang penulisannya sering menggunakan modern appositional compound atau 

co-ordinate compound. Segmen in Vogue merupakan segmen mengenai fashion yang 

terbit seminggu sekali yang terdapat pada surat kabar The Jakarta Post dan segmen 

ini cukup banyak menarik perhatian pembaca. Banyak yang ingin mengetahui tentang 

informasi fashion terbaru khususnya bagi kaum perempuan penggila dan pecinta 

fashion atau yang akrab disapa dengan fashionista. Dalam segmen in Vogue ini 

membahas semua tentang fashion, mulai dari rancangan terbaru sampai fashion show 

yang diselenggarakan oleh designer terkenal baik dari dalam maupun dari luar negeri, 

serta membahas para model terkenal. Co-ordinate Compound dalam Segmen ini 

menarik perhatian penulis untuk menjadikan topik ini sebagai objek penelitian. 

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
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1. Kombinasi kata apa sajakah yang membentuk co-ordinate compound dalam 

segmen in Vogue pada surat kabar the Jakarta Post ? 

2. Kelas kata apa sajakah yang terdapat pada kombinasi kata dalam segmen in 

Vogue pada surat kabar the Jakarta Post ? 

3. Bagaimanakah struktur klausa sebelum disederhanakan menjadi co-ordinate 

compound? 

4. Mengapa terjadi proses penyederhanaan seperti itu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 
Ada beberapa jenis gabungan kata seperti endocentric compound, exocentric 

compound, copulative compound dan co-ordinate compound, namun pada penelitian 

ini penulis tidak meneliti semua jenis gabungan kata tersebut. Penulis membatasi 

penelitiannya hanya pada jenis kata yaitu co-ordinate compound yang terdapat dalam 

segmen in Vogue pada surat kabar The Jakarta Post bulan Desember 2011 sampai 

dengan Januari 2012. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

 
1. Mengidentifikasi penggabungan kata dalam segmen in Vogue pada surat  

kabar The Jakarta Post . 
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2. Menganalisis kelas kata pada gabungan kata dalam segmen in Vogue pada 

surat kabar The Jakarta Post . 

3. Menganalisis struktur klausa sebelum disederhanakan.  

4. Mengetahui alasan penyederhanaan  tersebut. 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

 
1. Mengetahui gabungan kata apa saja yang terdapat dalam segmen in Vogue        

pada surat kabar The Jakarta Post. 

2. Mengetahui kelas kata apa saja yang terdapat pada gabungan kata dalam 

segmen in Vogue  pada surat kabar The Jakarta Post. 

3. Mengetahui struktur kalimat sebelum disederhanakan.  

4. Mengetahui alasan penyederhanaan tersebut. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

 
Objek penelitian pada skripsi ini adalah tentang penggabungan dan kelas kata 

pada segmen in Vogue dalam surat kabar The Jakarta Post. Dalam segmen ini banyak 

ditemukan penggabungan kata khususnya penggabungan kata dalam istilah fashion 

mulai dari gaya rambut, gaya pakaian, model sepatu, sampai aksesoris untuk 

menggantikan kalimat yang panjang menjadi frasa yang lebih singkat, padat dan jelas 

dan tidak merubah maknanya. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif. Metode analisis deskriptif menururt  Djajasudarma (1993:8-9)  ialah 

”Metode yang bertujuan membuat deskripsi; maksudnya membuat gambaran, lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan 

fenomena-fenomena yang diteliti di dalam penelitian bahasa, metode penelitian 

deskripif cenderung digunakan dalam peneliatian kualitatif, terutama dalam 

mengumpulkan data, serta menggambarkan data secara ilmiah.”  

 
Tahap yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu : 1) mengumpulkan 

data dalam segmen in Vogue pada surat kabar the Jakarta Post bulan Desember 2011 

sampai dengan Januari 2012, 2) mengklasifikasikan data tersebut, 3) menganalisis 

penggabungan kata dan kelas kata pada gabungan kata tersebut dan 4) menarik 

kesimpulan dari analisis tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Penulisan skripsi ini di bagi dalam empat bab, dengan bagian sebagai berikut : 

 
Bab satu berupa pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

objek dan metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 
Bab dua berupa kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori yang 

digunakan sebagai landasa untuk menganalisis data yaitu sintaksis, kata, frasa, 
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morfologi, proses morfologi, afiksasi, derivasi, infleksi, compounding, blending, dan 

clipping. 

 
Bab tiga berupa bagian pokok dari skripsi ini yang menguraikan tentang 

analisis data mengenai penggabungan kata dan kelas kata pada gabungan kata dalam 

segmen in Vogue pada surat kabar The Jakarta Post. 

 
Bab empat berupa bab akhir yang berisi tentang simpulan dari seluruh isi 

skripsi dan saran. 

 


