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BAB III 

ANALISIS DATA 

 

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan dalam Bab II, maka pada bab 

ini penulis menganalisis data yang telah terkumpul. Penulis membagi analisis data 

menjadi dua bagian, yaitu analisis morfologis dan analisis semantis. 

3.1 Proses Deverbal 

3.1.1 Pembentukan Nomina Deverbal Dengan Penambahan Sufiks –ation 

Data 1: 

He had thrown himself into a velvet easy-chair, and was grasping between his hands 

a book over which he bent, pondering with intense admiration. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Admiration (N) 
 
 
 

                                                          V      Af 

      

           Admire      -ation 

Pembahasan: 
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Secara morfologis, kata admiration memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) admire dengan kelas kata 

verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ation. Kata admire mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ation sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata admiration 

dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ation termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina 

dari verba admire menjadi nomina admiration disebut proses deverbal.  

Dalam proses pengimbuhan sufiks –ation di akhir bentuk dasar admire dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 

disisipkan sufiks –ation. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan.   

Secara semantis, makna leksikal kata admire (verba) adalah have a good 

opinion of somebody or something dan setelah penambahan sufiks –ation makna 

nomina admiration tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna 

berubah menjadi feeling of respect. 
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Data 2: 

At six o’clock our preparations were over. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

                         Preparations (N) 
 
 
 

                                                N      AF 

        Preparation 

 

                                           V       AF                

 
 Prepare   -ation       -s 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata preparations memiliki tiga morfem yang berbeda. 

Morfem yang pertama adalah morfem bebas (free morpheme) prepare dengan kelas 

kata verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ation dan morfem yang ketiga adalah morfem terikat (bound morpheme) 

–s. Dalam proses penambahan sufiks –ation ini mengalami perubahan kelas kata 

sebelumnya, yaitu dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ation termasuk dalam 

sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina dari 

verba prepare menjadi nomina preparations disebut proses deverbal. 
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Dalam proses pengimbuhan sufiks –ation di akhir bentuk dasar preparations 

dapat menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 

disisipkannya sufiks –ation. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. Kemudian di akhir kata preparations 

tersebut terdapat tambahan sufiks –s. Sufiks –s ini tidak mengubah kelas kata maupun 

maknanya. Sufiks –s hanya berfungsi sebagai pernyataan kategori gramatikal 

pembentuk plural. 

Secara semantis, makna leksikal kata prepare (verba) adalah get or make 

something or somebody ready to be use to do something dan setelah penambahan 

sufiks –ation makna nomina preparation tersebut dipahami berdasarkan konteks 

kalimat maka makna berubah menjadi something done to get ready for an event. 

Data 3: 

"If that is the case it will be useless to continue our exploration, and we had better return to 

our raft. 

Berikut adalah diagram penjabarannya:s 

                          Exploration (N) 
 
 
 

                                                           V      Af 

      

          Explore      -ation 
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Pembahasan: 

Secara morfologis, kata exploration memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) explore dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ation. Kata explore mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ation sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata exploration 

dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ation termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina 

dari verba explore menjadi nomina exploration disebut proses deverbal. 

Dalam proses pengimbuhan sufiks –ation di akhir bentuk dasar explore dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 

disisipkan sufiks –ation. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan.  

Secara semantis, makna leksikal kata explore (verba) adalah travel through a 

country to learn about it dan setelah penambahan sufiks –ation makna nomina 

exploration tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah 

menjadi study something carefully to find out new facts about it. 
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Data 4: 

The Professor's imagination took fire at this hypothesis 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

                Imagination (N) 

 

 

 

                                                          V      Af 

      

           Imagine      -ation 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata imagination memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) imagine dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ation. Kata imagine mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ation sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata 

imagination dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –

ation termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses 

pembentukan nomina  dari verba imagine  menjadi nomina imagination disebut 

proses deverbal.  

 Dalam proses pengimbuhan sufiks –ation di akhir bentuk dasar imagine dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 
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disisipkan sufiks –ation. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 

Secara semantis, makna leksikal kata imagine (verba) adalah form a picture of 

something in your mind dan setelah penambahan sufiks –ation makna nomina 

imagination tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah 

menjadi ideas in the mind of interesting things. 

 Sufiks –ation termasuk sufiks derivatif. Hal ini dapat di buktikan pada data 

[1] Admiration, [2] Preparations, [3] Exploration, dan  [4] Imagination, merupakan 

kata-kata yang dibentuk dari pengimbuhan sufiks –ation di akhir bentuk dasar verba, 

maka proses pengimbuhan tersebut terjadi perpindahan kelas kata, yaitu dari verba 

menjadi nomina. 

 Proses pengimbuhan sufiks –ation di akhir bentuk kata dasar dapat 

menimbulkan proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina 

melalui penambahan sufiks –ation pada data [1] Admiration dan data [4] Imagination 

secara ortografis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

               V -(e) + (-ation)   (Admire           Admaration) 

-ation   

                V -(e) + (-ation)   (Imagine            Imagination) 

Pada rumusan di atas terdapat nomina Admiration dan nomina Imagination, 

nomina-nomina tersebut adalah nomina deverbal karena berasal dari bentuk dasar 
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verba. Nomina deverbal [1] Admiration dan [4] Imagination dibentuk melalui 

penambahan sufiks –ation pada verba admire dan verba Imagine. Dalam proses 

pembentukannya nomina deverbal admiration dan imagination mengalami perubahan 

ejaan yaitu adanya delesi atau pelesapan fonem /e/ diakhir verba sebelum disisipkan 

sufiks –ation sehingga penyesuaian ortografis (orthographically conditioned) terjadi 

pada nomina deverbal admiration dan imagination. 

 

3.1.2 Pembentukan Nomina Deverbal Dengan Penambahan Sufiks –ment 

Data 5: 

He made no movement. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Movement (N) 
 
 
 

                                                           V      Af 

      

            Move      -ment 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata movement memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) move dengan kelas kata 
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verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ment. Kata move mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ment sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata movement 

dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ment termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina  

dari verba move  menjadi nomina movement disebut proses deverbal. 

Secara semantis, makna leksikal kata move (verba) adalah change place or 

position dan setelah penambahan sufiks –ment makna nomina movement tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi moving the part 

of body. 
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Data 6: 

Well, well! not knowing what to say, I was going to prostrate myself before this wonderful 

book, a way of answering equally pleasing to gods and kings, and which has the advantage of 

never giving them any embarrassment, when a little incident happened to divert conversation 

into another channel. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

             Embarrassment (N) 
 
 
 

                                                          V      Af 

      

           Embarrass    -ment 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata embarrassment memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) embarrass dengan kelas kata 

verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ment. Kata embarrass mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ment sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata 

embarrassment dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks 

–ment termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses 

pembentukan nomina  dari verba embarras  menjadi nomina embarrasment disebut 

proses deverbal. 
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Secara semantis, makna leksikal kata embarrass (verba) adalah make 

somebody feel shy, awkward or ashamed dan setelah penambahan sufiks –ment 

makna nomina embarrassment tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka 

makna berubah menjadi a feeling of self-consciousness. 

Data 7: 

It was truly a magnificent spectacle that of the impatient crowd who thronged around 

the reserved enclosure, inundated the entire square and adjoining streets, and 

covered the neighboring houses from the basement to slated roofs.  

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Basement (N) 
 
 
 

                                                           V      Af 

      

             Base     -ment 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata basement memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) base dengan kelas kata verba 

sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ment. Kata base mengalami proses pembentukan nomina dengan 
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penambahan afiks –ment sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata basement 

dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ment termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina  

dari verba base  menjadi nomina basement disebut proses deverbal. 

Secara semantis, makna leksikal kata base (verba) adalah lowest part of 

something, on which it stands dan setelah penambahan sufiks –ment makna nomina 

basement tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah 

menjadi entirely below ground level. 

Data 8: 

And my uncle, to his great astonishment, and my much greater, read: "I love you 

well, my own dear Gräuben!" 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

              Astonishment (N) 
 
 
 

                                                           V      AF 

      

           Astonish     -ment 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata astonishment memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) astonish dengan kelas kata 
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verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ment. Kata astonish mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ment sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata 

astonishment dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –

ment termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses 

pembentukan nomina  dari verba astonish menjadi nomina astonishment disebut 

proses deverbal. 

Secara semantis, makna leksikal kata astonish (verba) adalah somebody 

greatly dan setelah penambahan sufiks –ment makna nomina astonishment tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi great surprise. 

Data 9: 

International donations are gratefully accepted, but we cannot make statements 

concerning tax treatment of donations received from outside the United States. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Treatment (N) 
 
 
 

                                                          V      AF 

      

            Treat     -ment 

Pembahasan: 
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Secara morfologis, kata treatment memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) treat dengan kelas kata verba 

sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ment. Kata treat mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ment sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata treatment 

dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina, sehingga sufiks –ment termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina  

dari verba treat menjadi nomina treatment disebut proses deverbal. 

Secara semantis, makna leksikal kata treat (verba) adalah behave in a 

particular way towards somebody or something dan setelah penambahan sufiks –

ment makna nomina treatment tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka 

makna berubah menjadi way of treating a person 
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3.1.3 Pembentukan Nomina Deverbal Dengan Penambahan Sufiks –ion 

Data 10: 

“Wery well,” thought I, “if you can bring order out of that confusion, my dear uncle, 

you are a clever man.” 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Confusion (N) 
 
 
 

                                                          V      AF 

      

          Confuse      -ion 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata confusion memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) confuse dengan kelas kata 

verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ion. Kata confuse mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ion sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata confusion 

dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ion termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina  

dari verba confuse  menjadi nomina confusion disebut proses deverbal. 
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Dalam proses pengimbuhan sufiks –ion di akhir bentuk dasar confuse dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 

disisipkan sufiks –ion. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 

Secara semantis, makna leksikal kata confuse (verba) adalah make somebody 

unable to think clearly dan setelah penambahan sufiks –ion makna nomina confusion 

tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi feeling 

disoriented state. 

Data 11: 

“Indeed;” I cried, keeping up wonderfully, “of course it is a German translation?” 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

      
Translation (N) 

 
 
 

                                                          V      AF 

      

         Translate      -ion 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata translation memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) translate dengan kelas kata 
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verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ion. Kata translate mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ion sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata translation 

dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ion termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina  

dari verba translate  menjadi nomina translation disebut proses deverbal.  

 Dalam proses pengimbuhan sufiks –ion di akhir bentuk dasar translate dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 

disisipkan sufiks –ion. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 

Secara semantis, makna leksikal kata translate (verba) adalah put something 

written or spoken into a different language dan setelah penambahan sufiks –ion 

makna nomina translation tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka 

makna berubah menjadi interpretation. 
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Data 12: 

There lay the difficulty, for the casting of these mirrors is avery delicate operation. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Operation (N) 
 
 
 

                                                          V      AF 

      

         Operate      -ion 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata operation memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) operate dengan kelas kata 

nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ion. Kata operate mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ion sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata operation 

dengan mengubah kelas kata dari verba tetap menjadi nomina, sehingga sufiks –ion 

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan 

nomina  dari verba operate  menjadi nomina operation disebut proses deverbal. 

Dalam proses pengimbuhan sufiks –ion di akhir bentuk dasar operate dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 



53 
 

disisipkan sufiks –ion. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 

Secara semantis, makna leksikal kata operate (verba) adalah work in 

particular way dan setelah penambahan sufiks –ion makna nomina operation tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi process of 

cutting open a part of the body to remove a diseased. 

Data 13: 

All at once the captain made a reflection which struck Barbicane at once. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Reflection (N) 
 
 
 

                                                           V      AF 

      

           Reflect      -ion 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata reflection memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) reflect dengan kelas kata 

nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ion. Kata reflect mengalami proses pembentukan nomina dengan 
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penambahan afiks –ion sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata reflection 

dengan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ion 

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan 

nomina  dari verba reflect  menjadi nomina reflection disebut proses deverbal. 

Secara semantis, makna leksikal kata reflect (verba) adalah throw back an 

image dan setelah penambahan sufiks –ion makna nomina reflection tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi the state of 

being reflected. 

Data 14: 

“Have you some private document in your possession?” asked our host. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

      Possesion (N) 

 

 

 

                                                          V      AF 

      

           Possess      -ion 

 

Pembahasan: 
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Secara morfologis, kata possession memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) possess dengan kelas kata 

verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ion. Kata possess mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ion sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata possession 

dan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –ion termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina  

dari verba possess  menjadi nomina possession disebut proses deverbal. 

Secara semantis, makna leksikal kata possess (verba) adalah have or own 

something dan setelah penambahan sufiks –ion makna nomina possession tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi state of having 

or owning something. 

Sufiks –ion termasuk sufiks derivatif. Hal ini dapat di buktikan pada data [10] 

Confusion, [11] Translation, [12] Operation, [13] Reflection dan  [14] Possesion , 

merupakan kata-kata yang dibentuk dari pengimbuhan sufiks –ion di akhir bentuk 

dasar verba, maka proses pengimbuhan tersebut terjadi perpindahan kelas kata, yaitu 

dari verba menjadi nomina. 

Dalam proses pengimbuhan sufiks –ion di akhir bentuk kata dasar dapat 

menimbulkan proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina 

melalui penambahan sufiks –ion pada data [13] Reflection dan data [12] Translation 

secara ortografis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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               Vd + (-ion)    (Reflect           Reflection) 

-ion   

                V -(e) + (-ion)   (Translate            Translation) 

Pada rumusan di atas terdapat nomina reflection dan translation, nomina-

nomina tersebut adalah nomina deverbal karena berasal dari bentuk dasar verba 

reflect dan translate. Nomina deverbal [13] reflection dan [12] translation dibentuk 

melalui penambahan sufiks –ion pada verba reflect dan translate. Dalam proses 

pembentukannya nomina deverbal reflection tidak mengalami perubahan ejaan, 

sehingga penyesuaian ortografis (orthographically conditioned) tidak terjadi pada 

nomina deverbal reflection, namun dalam proses pembentukan nomina deverbal 

translation mengalami perubahan ejaan yaitu adanya delesi atau pelesapan fonem /e/  

diakhir verba sebelum disisipkan sufiks –ion, sehingga penyesuaian ortografis terjadi 

pada nomina deverbal translation. 

 

3.1.4 Pembentukan Nomina Deverbal Dengan Penambahan Sufiks –or 

Data 15: 

“You see,” said the Professor, “we have now only the pressure of our atmosphere, 

and i shall be glad when the aneroid takes the place of the barometer. 

Berikut adalah diagram Penjabarannya: 
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                 Professor (N) 
 
 
 

                                                          V      AF 

      

           Profess       -or 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata professor memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) profess dengan kelas kata 

verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –or. Kata profess mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –or sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata professor dan 

mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –or termasuk dalam 

sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina dari 

verba profess  menjadi nomina professor disebut proses deverbal.  

Secara semantis, makna leksikal kata profess (verba) adalah claim something 

dan setelah penambahan sufiks –or makna nomina professor tersebut dipahami 

berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi yaitu university teacher of 

the highest rank. 

Data 16: 

In a complete list of phisolophical instruments the translator cannot find the name. 
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Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Translator (N) 
 
 
 

                                                          V      AF 

      

          Translate       -or 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata translator memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) translate dengan kelas kata 

verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –or. Kata translate mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –or sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata translator dan 

mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –or termasuk dalam 

sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina  dari 

verba translate  menjadi nomina translator disebut proses deverbal. 

Dalam proses pengimbuhan sufiks –or di akhir bentuk dasar translate dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 

disisipkan sufiks –or. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 
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Secara semantis, makna leksikal kata translate (verba) adalah put something 

written or spoken into a different language dan setelah penambahan sufiks –or makna 

nomina translator tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna 

berubah menjadi person who expert in translating a different language. 

Data 17: 

The Visitors’ room seemed to me the worst in the whole cabin. 

Berikut adala diagram penjabarannya: 

                   Visitors (N) 

 

 

 

                                                 N      AF 

     

           V       AF                

 

                                          

                                         Visit     -or                  -s 

 
Pembahasan: 

Secara morfologis, kata visitors memiliki tiga morfem yang berbeda. Morfem 

yang pertama adalah morfem bebas (free morpheme) visit dengan kelas kata verba 
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sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –or  dan morfem yang ketiga adalah morfem terikat (bound morpheme) –

s. Kata visit  mengalami proses pembentukan nomina dengan penambahan afiks –or 

sebagai sufiks pembentukan nomina dan afiks infleksi –s sebagai sufiks bentuk 

plural/jamak menjadi kata visitors sehingga sufiks –or termasuk dalam sufiks 

derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina  dari verba visit  

menjadi nomina visitors disebut proses deverbal. 

Secara semantis, makna leksikal kata visit (verba) adalah go to see a person or 

place for a period of time dan setelah penambahan sufiks –or maka kata visitor 

(nomina) kata tersebut bisa di pahami berdasarkan konteks kalimat yaitu guest. 

Sufiks –or termasuk sufiks derivatif. Hal ini dapat di buktikan pada data [16] 

Proffesor, [17] Translator dan [18] Visitors, merupakan kata-kata yang dibentuk dari 

pengimbuhan sufiks –or di akhir bentuk dasar verba, maka proses pengimbuhan 

tersebut terjadi perpindahan kelas kata, yaitu dari verba menjadi nomina. 
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Proses pengimbuhan sufiks –or di akhir bentuk kata dasar dapat menimbulkan 

proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina melalui 

penambahan sufiks –or pada data [16] Professor dan data [17] Translator secara 

ortografis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

             Vd + (-or)    (Proffes           Professor) 

-or   

               V -(e) + (-or)    (Translate            Translator) 

Pada rumusan di atas terdapat nomina proffesor dan translator, nomina-

nomina tersebut adalah nomina deverbal karena berasal dari bentuk dasar verba 

profess dan translate. Nomina deverbal [16] proffesor dan [17] translator dibentuk 

melalui penambahan sufiks –or pada verba profess dan translate. Dalam proses 

pembentukannya nomina deverbal professor tidak mengalami perubahan ejaan, 

sehingga penyesuaian ortografis (orthographically conditioned) tidak terjadi pada 

nomina deverbal professor, namun dalam proses pembentukan nomina deverbal 

translator mengalami perubahan ejaan yaitu adanya delesi atau pelesapan fonem /e/  

diakhir verba sebelum disisipkan sufiks –or sehingga penyesuaian ortografis terjadi 

pada nomina deverbal translator. 
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3.1.5 Pembentukan Nomina Deverbal Dengan Penambahan Sufiks –er 

Data 18: 

Like a sensible man, the manager bowing to public opinion, replaced the offending 

the comedy by “As You Like It”, and for several weeks he had fabulous houses. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

       Manager (N) 
 
 
 

                                                          V      AF 

      

          Manage       -er 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata Manager memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) manage dengan kelas kata 

verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –er. Kata manage mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –er sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata manager 

dengan mengubah kelas kata dari verba menjadi nomina. Proses pembentukan 

nomina  dari verba manage  menjadi nomina manager disebut proses deverbal. 

Dalam proses pengimbuhan sufiks –er di akhir bentuk dasar manage dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 
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disisipkan sufiks –er. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 

Secara semantis, makna leksikal kata manage (verba) adalah succeed in doing 

something difficult dan setelah penambahan sufiks –er makna nomina manager 

tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi 

proffesional in financial institution. 

Data 19: 

It was upon this raft that the travellers were to take the their place. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

      Travellers (N) 
 
 
 

                                                N      AF 

          Traveller 

 

           V       AF                

 
 
 
      Travel    -er                   -s 
 
Pembahasan: 
 

Secara morfologis, kata travellers memiliki tiga morfem yang berbeda. 

Morfem yang pertama adalah morfem bebas (free morpheme) travel dengan kelas 
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kata verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –er  dan morfem yang ketiga adalah morfem terikat (bound morpheme) –

s. Dalam proses penambahan sufiks –er ini menimbulkan perubahan kelas kata 

sebelumnya, yaitu dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –er  termasuk dalam 

sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina dari 

verba travel  menjadi nomina traveller disebut proses deverbal. 

Dalam proses pengimbuhan sufiks –er di akhir bentuk dasar travel dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa penambahan fonem /l/ setelah 

disisipkan sufiks –er. Kemudian di akhir kata travellers tersebut terdapat tambahan 

sufiks –s. Sufiks –s ini tidak mengubah kelas kata maupun maknanya. Sufiks –s 

hanya berfungsi sebagai pernyataan kategori gramatikal pembentuk plural. 

Secara semantis, makna leksikal kata travel (verba) adalah go from one place 

to another dan setelah penambahan sufiks –er makna nomina traveller tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi person who 

doesn’t live in one place, but who travels around. 
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Data 20: 

Michel Ardan happily succeded in escaping from his virgorous admirer.  

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

       Admirer (N) 
 
 
 

                                                          V      AF 

        

      Admire       -er 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata admirer memiliki dua morfem yang berbeda. Morfem 

yang pertama adalah morfem bebas (free morpheme) admire dengan kelas kata verba 

sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –er. Dalam proses penambahan sufiks –er ini menimbulkan perubahan 

kelas kata sebelumnya, yaitu dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –er  

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan 

nomina  dari verba admire  menjadi nomina admirer disebut proses deverbal. 

Dalam proses pengimbuhan sufiks –er di akhir bentuk dasar admire dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 
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disisipkan sufiks –er. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 

Secara semantis, makna leksikal kata admire (verba) adalah hold in high 

regard dan setelah penambahan sufiks –er makna nomina admirer tersebut dipahami 

berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi person who holds in high 

regard. 

Sufiks –er termasuk sufiks derivatif. Hal ini dapat di buktikan pada data [19] 

Manager, [20] Travellers, dan  [21] Admirer,  merupakan kata-kata yang dibentuk 

dari pengimbuhan sufiks –er di akhir bentuk dasar verba, maka proses pengimbuhan 

tersebut terjadi perpindahan kelas kata, yaitu dari verba menjadi nomina. 

Proses pengimbuhan sufiks –er di akhir bentuk kata dasar dapat menimbulkan 

proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina melalui 

penambahan sufiks –er pada data [19] Manager dan data [20] Traveller secara 

ortografis dapat dirumus kan sebagai berikut: 

            Vd -(e) + (-er)    (Manage Manager) 

-er     

   V -(d) + l + (-er)   (Travel             Traveller) 

Pada rumusan di atas terdapat nomina manager dan nomina traveller, 

nomina-nomina tersebut adalah nomina deverbal karena berasal dari bentuk dasar 

verba. Nomina deverbal [19] manage dan [20] travel dibentuk melalui penambahan 
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sufiks –er pada verba manage dan verba travel. Dalam proses pembentukannya 

nomina deverbal manager mengalami perubahan ejaan yaitu adanya delesi atau 

pelesapan fonem /e/ dan pada nomina deverbal traveller mengalami penambahan 

fonem /l/ diakhir verba sebelum disisipkan sufiks –er sehingga penyesuaian ortografis 

(orthographically conditioned) terjadi pada nomina deverbal manager dan traveller. 

3.1.6 Pembentukan Nomina Deverbal Dengan Penambahan Sufiks –age 

Data 21: 

A large carriage was there to take us to the Altona railwat station. 

Berikut adalah diagram penjelasannya: 

       Carriage(N) 
 
 
 

                                                          N      AF 

      

            carry     -age 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata carriage memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem yang pertama adalah morfem bebas (free morpheme) carry dengan kelas kata 

verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –age. Dalam proses penambahan sufiks –age ini menimbulkan perubahan 
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kelas kata sebelumnya, yaitu dari verba menjadi nomina sehingga sufiks –age  

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan 

nomina  dari verba carry  menjadi nomina carriage disebut proses deverbal. 

 Proses pembentukannya nomina deverbal carriage melalui penambahan 

sufiks –age pada kata dasar carry menunjukan adanya penyulihan yang diakibatkan 

oleh penyesuaian ortografis (ortographically conditioned) pada saat kata dasar diberi 

sufiks –age yaitu menghilangkan huruf terakhir /y/ lalu ditambahkan huruf /i/ 

sebelum diberi sufiks –age, peristiwa berubahnya fonem akibat bertemunya dua 

morfem yang berbeda. 

 Secara semantis, makna leksikal kata carry (verba) adalah support the weight 

of somebody or somethting and take them from place to place dan setelah 

penambahan sufiks –age makna nomina carriage tersebut dipahami berdasarkan 

konteks kalimat maka makna berubah menjadi separate section of a train for 

carrying passengers. 
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Data 22: 

what an infinite number of good marriages he might have made if he had taken a 

fancy to “settle!” Old maids especially dreamt before his portraits day and night. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

 
                           Marriages (N) 
 
 
 

                                                N      AF 

          Marriage 

 

           V       AF                

 
 
 
       Marry   -age      -s 
 
Pembahasan: 

 Secara morfologis, kata marriages memiliki tiga morfem yang berbeda. 

Morfem yang pertama adalah morfem bebas (free morpheme) marry dengan kelas 

kata verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –age  dan morfem yang ketiga adalah morfem terikat (bound morpheme) 

–s. Dalam proses penambahan sufiks –age ini menimbulkan perubahan kelas kata 

sebelumnya, yaitu dari verba menjadi nomina, sehingga sufiks –age  termasuk dalam 

sufiks derivatif pembentuk nomina dari verba. Proses pembentukan nomina dari 

verba marry  menjadi nomina marriage disebut proses deverbal. 
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 Proses pembentukannya nomina deverbal marriage melalui penambahan 

sufiks –age pada kata dasar marry menunjukan adanya penulihan yang diakibatkan 

oleh penyesuaian ortografis (ortographically conditioned) pada saat verba dasar 

disisipkan sufiks –age yaitu menghilangkan huruf terakhir /y/ lalu ditambahkan huruf 

/i/ sebelum diberi sufiks –age, peristiwa berubahnya fonem akibat bertemunya dua 

morfem yang berbeda. 

 

 Secara semantis, makna leksikal kata marry (verba) adalah get married to 

somebody dan setelah penambahan sufiks –age makna nomina marriage tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi legal union of a 

man as husband. 

 Proses pembentukan nomina melalui penambahan sufiksasi –age dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Sufiks –age termasuk sufiks derivatif yang tidak mengalami perubahan kelas 

kata. Hal ini dapat di buktikan pada data [21] Marriage, dan data [22] Carriage, 

merupakan kata-kata yang dibentuk dari pengimbuhan sufiks –age di akhir bentuk 

dasar verba, maka proses pengimbuhan tersebut terjadi perpindahan kelas kata, yaitu 

dari ajektiva menjadi nomina. 

 Proses pengimbuhan sufiks –age di akhir bentuk kata dasar dapat 

menimbulkan proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina 

melalui penambahan sufiks –age pada data [21] Marriage dan data[22] Carriage 

secara ortografis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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                          V -(y) + i + (-age)   (Marry            Marriage) 

 

 -age   

     V -(y) + i + (-age)   (Carry            Carriage) 

 

Pada rumusan di atas terdapat nomina marriage dan nomina carriage, 

nomina-nomina tersebut adalah nomina deverbal karena berasal dari bentuk dasar 

verba. Nomina deverbal [21] marriage dan [22] carriage dibentuk melalui 

penambahan sufiks –age pada verba marry dan verba carry. Dalam proses 

pembentukannya nomina deverbal marriage dan carriage mengalami perubahan 

fonem /y/ karena pertemuan kedua morfem yang mengakibatkan fonem /y/ pada 

nomina verba marriage dan carriage berubah menjadi /i/ setelah disisipkan sufiks –

age sehingga penyesuaian ortografis (orthographically conditioned) terjadi pada 

nomina deverbal marriage dan carriage. 

 

3.1.7 Pembentukan Nomina Deverbal Dengan Penambahan Sufiks –ee 

Data 23:  

Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 
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     Employees (N) 
 
 
 

                                                 N      AF 

         Employee 

 

           V       AF                

 
 
 
      Employ   -ee                   -s  
 

 
Pembahasan: 
 
 

Secara morfologis, kata employees memiliki tiga morfem yang berbeda. 

Morfem yang pertama adalah morfem bebas (free morpheme) employ dengan kelas 

kata verba sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ee  dan morfem yang ketiga adalah morfem terikat (bound morpheme) –

s. Kata employ  mengalami proses pembentukan nomina dengan penambahan afiks –

ee sebagai sufiks pembentukan nomina dan afiks infleksi –s sebagai sufiks bentuk 

plural/jamak menjadi kata employees dan mengubah kelas kata dari verba menjadi 

nomina, sehingga sufiks –ee termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari 

verba. Proses pembentukan nomina dari verba employ menjadi nomina employee 

disebut proses deverbal. 
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Secara semantis, makna leksikal kata employ (verba) adalah give work to 

somebody for payment dan setelah penambahan sufiks –ee makna nomina employees 

(tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi person 

who is paid to work for somebody. 

3.2 Proses Deajektival 

3.2.1 Pembentukan Nomina Deajektival Dengan Penambahan Sufiks –ness 

Data 24: 

He would refer any mineral to its proper place among the six hundred [1] elementary 

substances now enumerated, by its fracture, its appearance, its hardness, its fusibility, its 

sonorousness, its smell, and its taste. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Hardness (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

             Hard     -ness  

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata hardness memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) hard dengan kelas kata 
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ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ness. Kata hard mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ness sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata hardness 

dan mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ness 

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses 

pembentukan nomina dari ajektiva hard menjadi nomina hardness disebut proses 

deajektival. 

Secara semantis, makna leksikal kata hard (adj) adalah difficult or matter that 

is solid dan setelah penambahan sufiks –ness makna nomina hardness tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi solid. 

Data 25: 

He would refer any mineral to its proper place among the six hundred [1] elementary 

substances now enumerated, by its fracture, its appearance, its hardness, its fusibility, its 

sonorousness, its smell, and its taste. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

              Sonorousness (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

         Sonorous     -ness  
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Pembahasan: 

Secara morfologis, kata sonorousness memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) sonorous dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ness. Kata sonorous mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ness sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata 

sonorousness dan mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks 

–ness termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses 

pembentukan nomina dari ajektiva sonorous menjadi nomina sonorousness disebut 

proses deajektival. 

 /ous/ pada kata sonorous bukanlah pengimbuhan dari sufiks –ous. Kata 

sonorous adalah kata yang berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan misalnya menjadi 

sonor dan ous. Hal ini juga terjadi pada kata-kata seperti: Serious (adj), enormous 

(adj), impetuous (adj), curious (adj), hazardous (adj). Ini menunjukan bahwa tidak 

semua akhiran ous merupakan sufiks, walaupun kata yang di akhiri dengan akhiran 

ous memiliki kelas kata ajektiva.  

Secara semantis, makna leksikal kata sonorous (adj) adalah capable of 

producing a deep or ringing sound dan setelah penambahan sufiks –ness makna 

nomina sonorousness tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna 

berubah menjadi audible. 

 



76 
 

Data 26: 

I asked with an affected eagerness which he must been very blind not to see through. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Eagerness (N) 

 

 

 

                                                         Adj      Af 

      

            Eager     -ness  

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata eagerness memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) eager dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ness. Kata eager mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ness sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata eagerness 

dan mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ness 

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses 

pembentukan nomina dari ajektiva eager menjadi nomina eagerness disebut proses 

deajektival. 
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Secara semantis, makna leksikal kata eager (adj) adalah wanting to have 

something or enthusiactic dan setelah penambahan sufiks –ness makna nomina 

eagerness tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah 

menjadi to do something very much. 

Data 27: 

I shall never know whither my mad career took me. After the lapse of some hours, no doubt 

exhausted, i fell like a life less lump at the foot of the wall and lost all consciousness. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

              Consciousness (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

         Conscious     -ness  

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata consciousness memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) conscious dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ness. Kata conscious mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ness sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata 

consciousness dan mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga 
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sufiks –ness termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses 

pembentukan nomina dari ajektiva conscious menjadi nomina consciousness disebut 

proses deajektival. 

/ous/ pada kata conscious bukanlah pengimbuhan dari sufiks –ous. Kata 

serious adalah kata yang berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan misalnya menjadi 

seri dan ous. Hal ini juga terjadi pada kata-kata seperti: Serious (adj), Enormous 

(adj), impetuous (adj), curious (adj), sonorous (adj). Ini menunjukan bahwa tidak 

semua akhiran ous merupakan sufiks, walaupun kata yang di akhiri dengan akhiran 

ous memiliki kelas kata ajektiva. 

Secara semantis, makna leksikal kata conscious (adj) adalah awake dan 

setelah penambahan sufiks –ness makna nomina consciousness tersebut dipahami 

berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi regain after an accident. 
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Data 28: 

Grauben was a lovely blue-eyed blonde, rather given to gravity and seriousness; but 

that did not prevent her from loving me sincerely. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Seriousness (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

            Serious     -ness  

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata seriousness memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) serious dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ness. Kata serious mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ness sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata seriousness 

dan mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ness 

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses 

pembentukan nomina dari ajektiva serious menjadi nomina seriousness disebut 

proses deajektival. 
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/ous/ pada kata serious bukanlah pengimbuhan dari sufiks –ous. Kata serious 

adalah kata yang berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan misalnya menjadi seri dan 

ous. Hal ini juga terjadi pada kata-kata seperti: Serious (adj), Enormous (adj), 

impetuous (adj), curious (adj), sonorous (adj). Ini menunjukan bahwa tidak semua 

akhiran ous merupakan sufiks, walaupun kata yang di akhiri dengan akhiran ous 

memiliki kelas kata ajektiva. 

Secara semantis, makna leksikal kata serious (adj) adalah sincere and in 

earnest rather than joking or half-hearted dan setelah penambahan sufiks –ness 

makna nomina seriousness tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka 

makna berubah menjadi charactherized by careful consideration. 

3.2.2 Pembentukan Nomina Deajektival Dengan Penambahan Sufiks –ity 

Data 29: 

My uncle pounced upon this shred with incredible avidity. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

        
   Avidity (N) 

 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

             Avid      -ity  
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Pembahasan: 

Secara morfologis, kata avidity memiliki dua morfem yang berbeda. Morfem 

pertama adalah morfem bebas (free morpheme) avid dengan kelas kata ajektiva 

sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ity. Kata avid mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ity sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata avidity dan 

mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ity termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva avid menjadi nomina avidity disebut proses deajektival. 

Secara semantis, makna leksikal kata avid (adj) adalah very enthusiastic dan 

setelah penambahan sufiks –ity makna nomina avidity (nomina) kata tersebut bisa di 

pahami berdasarkan konteks kalimat yaitu eagerness. 
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Data 30: 

So he was going, in the presence of this difficulty, to give way to all the impetuousity 

of his character and i was preparing for a violent outbreak, when two o’clock struck 

by the little timepiece over the fireplace. 

Berikuta adalah diagram penjabarannya: 

              Impetuousity (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

         Impetuous      -ity  

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata impetuousity memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) impetuos dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ity. Kata impetuous mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ity sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata impetuousity 

dan mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ity termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva impetuous menjadi nomina impetuousity disebut proses deajektival. 
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/ous/ pada kata impetuous bukanlah pengimbuhan dari sufiks –ous. Kata 

impetuous adalah kata yang berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan misalnya 

menjadi impetu dan ous. Hal ini juga terjadi pada kata-kata seperti: Serious (adj), 

enormous (adj), curious (adj), sonorous (adj). Ini menunjukan bahwa tidak semua 

akhiran ous merupakan sufiks, walaupun kata yang di akhiri dengan akhiran ous 

memiliki kelas kata ajektiva. 

Secara semantis, makna leksikal kata impetuous (adj) adalah acting quickly 

and without thinking dan setelah penambahan sufik –ity makna nomina impetuousity 

tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi moving 

forcefully. 

Data 31: 

These reasons seemed excellent to me, though on the night before I should have rejected them 

with indignation; I even went so far as to condemn myself for my absurdity in having waited 

so long, and I finally resolved to let it all out. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

      Absurdity (N) 
 
 
 

                                                         Adj      AF 

      

           Absurd      -ity  
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Pembahasan: 

Secara morfologis, kata absurdity memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) absurd dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ity. Kata absurd mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ity sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata absurdity dan 

mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ity termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva absurd menjadi nomina absurdity disebut proses deajektival. 

Secara semantis, makna leksikal kata absurd (adj) adalah higly unreasonable 

dan setelah penambahan sufiks –ity makna nomina absurdity tersebut dipahami 

berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi illogical. 

Data 32: 

The question of air in the interior of the projectile also offered all security. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

       Security (N) 
 
 
 

                                                         Adj      AF 

      

           Secure      -ity  
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Pembahasan: 

Secara morfologis, kata security memiliki dua morfem yang berbeda. Morfem 

pertama adalah morfem bebas (free morpheme) secure dengan kelas kata ajektiva 

sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ity. Kata secure mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ity sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata security dan 

mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ity termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva secure menjadi nomina security disebut proses deajektival. 

Dalam proses pengimbuhan sufiks –ity di akhir bentuk dasar secure dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 

disisipkan sufiks –ity. Proses pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 

Secara semantis, makna leksikal kata secure (ajektiva) adalah free from worry 

dan setelah penambahan sufiks –ity makna nomina security tersebut dipahami 

berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi measures to protect a 

building againts danger. 

Data 33: 

The captain,like a man used to evercome all difficulties, began to calculate with 

frightful rapidity. 
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 Berikut adalah diagram Penjabarannya: 

       Rapidity (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

           Rapid       -ity      

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata rapidity memiliki dua morfem yang berbeda. Morfem 

pertama adalah morfem bebas (free morpheme) rapid dengan kelas kata ajektiva 

sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ity. Kata rapid mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ity sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata rapidity 

sehingga sufiks –ity termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. 

Proses pembentukan nomina dari ajektiva rapid menjadi nomina rapidity disebut 

proses deajektival.   

Secara semantis, makna leksikal kata rapid (ajektiva) adalah happening very 

quickly dan setelah penambahan sufiks –ity makna nomina rapidity tersebut dipahami 

berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi great speed. 
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Sufiks –ity termasuk sufiks derivatif. Hal ini dapat di buktikan pada data [29] 

Avidity, [30] Impetuousity, [31] Absurdity, [32] Security dan [33] Rapidity merupakan 

kata-kata yang dibentuk dari pengimbuhan sufiks –ity di akhir bentuk dasar ajektiva, 

maka proses pengimbuhan tersebut terjadi perpindahan kelas kata, yaitu dari ajektiva 

menjadi nomina. 

Proses pengimbuhan sufiks –ity di akhir bentuk kata dasar dapat menimbulkan 

proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina melalui 

penambahan sufiks –ity pada data [29] Avidity dan data [32] Security secara ortografis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

              ADJd + (-ity)  (Avid              Avidity) 

-ity  

               ADJ -(e) + (-ity) (Secure              Security) 

Pada rumusan di atas terdapat nomina avidity dan nomina security, nomina-

nomina tersebut adalah nomina deajektiva karena berasal dari bentuk dasar ajektiva. 

Nomina deajektival [29] avidity dan [32] security dibentuk melalui penambahan 

sufiks –ity pada ajektiva avid dan verba secure. Dalam proses pembentukannya 

nomina deajektival avidity tidak mengalami perubahan ejaan, sehingga penyesuaian 

ortografis (orthographically conditioned) tidak terjadi pada nomina deajektival 

avidity, namun dalam proses pembentukan nomina deajektival security mengalami 

perubahan ejaan yaitu adanya delesi atau pelesapan fonem /e/  diakhir verba sebelum 
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disisipkan sufiks –ity sehingga penyesuaian ortografis terjadi pada nomina deverbal 

security. 

3.2.3 Pembentukan Nomina Deajektival Dengan Penambahan Sufiks –ance 

Data 34: 

What is the exact distance that the seperates the earth and her satellite? 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

      Distance (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

           Distant      -ance 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata distance memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) distant dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ance. Kata distant mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ence sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata distance dan 

mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ance termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva distant  menjadi nomina distance disebut proses deajektival.  
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Nomina deajektival distance dibentuk melalui penambahan sufiks –ence, yang 

merupakan alomorf dari sufiks -ance, pada kata dasar distant. Dalam proses 

pembentukannya, nomina deajektival distance mengalami penyulihan ejaan yaitu 

penghilangan tiga huruf terakhir ant pada kata dasar sebelum disisipkan sufiks –ance, 

sehingga penyesuain ortografis (ortographically continued) terjadi pada nomina 

deajektival distance. 

Penggunaan sufiks –ance dapat menderivasi bentuk dasar adjektiva menjadi 

nomina. Sufiks ini dapat melekat pada ajektiva yang diakhiri –ant dan -ent pada suku 

kata terakhirnya. Sufiks ini juga akan mengalami penyesuaian dalam proses 

afiksasinya, yaitu mempunyai bentuk -ance dan -ence yang penggunaannya 

disesuaikan dengan lingkungan atau silabel terakhir bentuk dasar yang dilekatinya. 

Secara semantis, makna leksikal kata distant (adj) adalah far away dan setelah 

penambahan sufiks –ance makna nomina distance tersebut dipahami berdasarkan 

konteks kalimat maka makna berubah menjadi the lenght of the space between two 

places. 
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Data 35: 

The members of the Gun Club were obliged to wait with what patience they could muster. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

       Patience (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

           Patient      -ence 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata patience memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) patient dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ence. Kata patient mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ence sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata patience dan 

mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ence termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva patient menjadi nomina patience disebut proses deajektival.  

Nomina deajektival patience dibentuk melalui penambahan sufiks –ence, yang 

merupakan alomorf dari sufiks -ance, pada kata dasar patient. Dalam proses 
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pembentukannya, nomina deajektival patience mengalami penyulihan ejaan yaitu 

penghilangan tiga huruf terakhir ent pada kata dasar sebelum disisipkan sufiks –ence, 

sehingga penyesuain ortografis (ortographically conditioned) terjadi pada nomina 

deajektival patience. 

Penggunaan sufiks –ence dapat menderivasi bentuk dasar ajektiva menjadi 

nomina. Sufiks ini dapat melekat pada ajektiva yang diakhiri –ant dan -ent pada suku 

kata terakhirnya. Sufiks ini juga akan mengalami penyesuaian dalam proses 

afiksasinya, yaitu mempunyai bentuk -ance dan -ence yang penggunaannya 

disesuaikan dengan lingkungan atau silabel terakhir bentuk dasar yang dilekatinya. 

Secara semantis, makna leksikal kata patient (adj) adalah having or showing 

patience dan setelah penambahan sufiks –ence makna nomina patience tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi suffering 

without becoming angry or upset. 
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Data 36: 

The gases of the powder, expanded by the heat, forced back the atmospheric strata with 

tremendous violence, passing like a waterspout through the air. 

Berikut adalah diagram penjabarannya:  

      Violence (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

           Violent      -ence 

 
Pembahasan: 

Secara morfologis, kata violence memiliki dua morfem yang berbeda. Morfem 

pertama adalah morfem bebas (free morpheme) violent dengan kelas kata ajektiva 

sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ence. Kata violent mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ence sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata violence dan 

mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –ence termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva violent menjadi nomina violence disebut proses deajektival. 

Nomina deajektival violence dibentuk melalui penambahan sufiks –ence, yang 

merupakan alomorf dari sufiks –ance, pada kata dasar violent. Dalam proses 
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pembentukannya, nomina deajektival violence mengalami penyulihan ejaan yaitu 

penghilangan tiga huruf terakhir ent pada kata dasar sebelum disisipkan sufiks –ance, 

sehingga penyesuain ortografis (ortographically conditioned) terjadi pada nomina 

deajektival violence.  

Penggunaan sufiks –ance dapat menderivasi bentuk dasar ajektiva menjadi 

nomina. Sufiks ini dapat melekat pada ajektiva yang diakhiri –ant dan -ent pada suku 

kata terakhirnya. Sufiks ini juga akan mengalami penyesuaian dalam proses 

afiksasinya, yaitu mempunyai bentuk -ance dan -ence yang penggunaannya 

disesuaikan dengan lingkungan atau silabel terakhir bentuk dasar yang dilekatinya. 

Secara semantis, makna leksikal kata violent (adj) adalah caused by phsical 

force dan setelah penambahan sufiks –ence makna nomina violence tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi energy. 

Data 37: 

But the evidence is againts me, and i have to confess my error. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

      Evidence (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

          Evident      -ence 
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Pembahasan: 
 

Secara morfologis, kata evidence memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) evident dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ence. Kata evident mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ence sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata evidence 

dan mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina, sehingga sufiks –ence 

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses 

pembentukan nomina dari ajektiva evident menjadi nomina evidence disebut proses 

deajektival. 

Nomina deajektival evidence dibentuk melalui penambahan sufiks –ence, 

yang merupakan alomorf dari sufiks -ance, pada kata dasar evident. Dalam proses 

pembentukannya, nomina deajektival evidence mengalami penyulihan ejaan yaitu 

penghilangan tiga huruf terakhir ent pada kata dasar sebelum disisipkan sufiks –ence, 

sehingga penyesuain ortografis (ortographically conditioned) terjadi pada nomina 

deajektival evidence.  

 Penggunaan sufiks –ance dapat menderivasi bentuk dasar ajektiva menjadi 

nomina. Sufiks ini dapat melekat pada ajektiva yang diakhiri –ant dan -ent pada suku 

kata terakhirnya. Sufiks ini juga akan mengalami penyesuaian dalam proses 

afiksasinya, yaitu mempunyai bentuk -ance dan -ence yang penggunaannya 

disesuaikan dengan lingkungan atau silabel terakhir bentuk dasar yang dilekatinya. 
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Secara semantis, makna leksikal kata evident (adj) adalah lacking knowledge 

about something dan setelah penambahan sufiks –ence makna nomina evidence 

tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi 

awareness in general. 

Sufiks –ance termasuk sufiks derivatif. Hal ini dapat di buktikan pada data 

[34] Distance, [35] Patience, [36] Violence, dan  [37] Evidence, merupakan kata-kata 

yang dibentuk dari pengimbuhan sufiks –ance di akhir bentuk dasar ajektiva, maka 

proses pengimbuhan tersebut terjadi perpindahan kelas kata, yaitu dari ajektiva 

menjadi nomina. 

Proses pengimbuhan sufiks –ance di akhir bentuk kata dasar dapat 

menimbulkan proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina 

melalui penambahan sufiks –ance pada data [34] Distance dan data [36] Violence 

secara ortografis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                  ADJ –(ant) + (-ance)  (distant            distance) 

-ance  

                  ADJ –(ent) + (-ence)  (violent            violence) 

Pada rumusan di atas terdapat nomina distance dan nomina violence, nomina-

nomina tersebut adalah nomina deajektival karena berasal dari bentuk dasar ajektiva. 

Nomina deverbal [34] distance dan [36] violence dibentuk melalui penambahan 

sufiks –ance pada ajektiva distant dan ajektiva violent. Dalam proses 

pembentukannya nomina deajektival distance dan violence mengalami perubahan 



96 
 

ejaan yaitu adanya penyulihan tiga huruf terakhir ant pada kata distant dan 

penyulihan tiga huruf terakhir ent pada kata violent sebelum disisipkan sufiks –ance, 

sehingga penyesuaian ortografis (orthographically conditioned) terjadi pada nomina 

deajektival distance dan violence. 

 

3.2.4 Pembentukan Nomina Deajektival Dengan Penambahan Sufiks –acy 

Data 38: 

Whatever its scientific accuracy might be, no one knew how man could bear it. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Accuracy (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

           Accurate      -acy 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata accuracy memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) accurate dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –acy. Kata accuracy mengalami proses pembentukan nomina dengan 
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penambahan afiks –acy sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata accuracy dan 

mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –acy termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva accurate menjadi nomina accuracy disebut proses deajektival. 

Proses pembentukan kata accuracy mengalami penyulihan ejaan, yaitu 

penghilangan tiga huruf terakhir ate pada kata dasar accurate sebelum disisipkan 

sufiks –acy sehingga penyesuain ortografis (orthographically conditioned) terjadi 

pada nomina deajektival accuracy. 

Secara semantis, makna leksikal kata accurate (adj) adalah exact or free from 

error dan setelah penambahan sufiks –acy makna nomina accuracy tersebut dipahami 

berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi the state of being without 

error. 
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Data 39: 

Cannon-balls and iron plates struggled for supremacy, the former getting larger as 

the latter got thicker. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

               Supremacy (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

          Supreme      -acy 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata supremacy memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) supreme dengan kelas kata 

ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –acy. Kata supreme mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –acy sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata supremacy 

dan mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –acy 

termasuk dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses 

pembentukan nomina dari ajektiva supreme menjadi nomina supremacy disebut 

proses deajektival. 
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Dalam proses pengimbuhan sufiks –acy di akhir bentuk dasar supreme dapat 

menimbulkan proses morfofonemik, yaitu peristiwa pelesapan fonem /e/ setelah 

disisipkan sufiks –acy. Proses pelesapan ini terjadi di karena kan kedua huruf vokal 

bersinggungan maka salah satu dilesapkan. 

Secara semantis, makna leksikal kata supreme (adj) adalah highest in rank or 

position dan setelah penambahan sufiks –acy makna nomina supremacy tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi total 

domination 

Data 40: 

This was only invicible obstinacy. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Obstinacy (N) 
 
 
 

                                                         Adj      Af 

      

          Obstinate      -acy 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata obstinacy memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) obstinate dengan kelas kata 
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ajektiva sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –acy. Kata obstinate mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –acy sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata obstinacy dan 

mengubah kelas kata dari ajektiva menjadi nomina sehingga sufiks –acy termasuk 

dalam sufiks derivatif pembentuk nomina dari ajektiva. Proses pembentukan nomina 

dari ajektiva obstinate menjadi nomina obstinacy disebut proses deajektival. 

Proses pembentukan kata obstinacy mengalami penyulihan ejaan yaitu 

penghilangan tiga huruf terakhir ate pada kata dasar obstinate sebelum disisipkan 

sufiks –acy, sehingga penyesuain ortografis (orthographically conditioned) terjadi 

pada nomina deajektival obstinacy. 

Secara semantis, makna leksikal kata obstinate (adj) adalah difficult to 

overcome dan setelah penambahan sufiks –acy makna nomina obstinacy tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi stubbornly 

refusing to change one’s opinion or chosen course of action. 

Sufiks –acy termasuk sufiks derivatif. Hal ini dapat di buktikan pada data [38] 

Accuracy, [39] Supremacy, dan  [40] Obstinacy, merupakan kata-kata yang dibentuk 

dari pengimbuhan sufiks –acy di akhir bentuk dasar ajektiva, maka proses 

pengimbuhan tersebut terjadi perpindahan kelas kata, yaitu dari ajektiva menjadi 

nomina. 

Proses pengimbuhan sufiks –acy di akhir bentuk kata dasar dapat 

menimbulkan proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina 
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melalui penambahan sufiks –acy pada data [38] Accuracy dan data [39] Supremacy 

secara ortografis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

              ADJ -(ate) + (-acy)   (Accurate           Accuracy) 

-acy   

                ADJ -(e) + (-acy)   (Supreme             Supremacy) 

Pada rumusan di atas terdapat nomina obstinacy dan nomina supremacy, 

nomina-nomina tersebut adalah nomina deajektival karena berasal dari bentuk dasar 

ajektiva. Nomina deajektival [38] obstinacy dan [39] supremacy dibentuk melalui 

penambahan sufiks –acy pada ajektiva obstinate dan ajektiva supreme. Dalam proses 

pembentukannya nomina deajektival supremacy mengalami perubahan ejaan yaitu 

adanya delesi atau pelesapan fonem /e/ diakhir ajektiva sebelum disisipkan sufiks –

age sehingga penyesuaian ortografis (orthographically conditioned) terjadi pada 

nomina deverbal admiration dan imagination. 
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3.3 Proses Denominal 

3.3.1 Pembentukan Nomina Denominal Dengan Penambahan Sufiks -ist 

Data 41: 

“yes, yes! Certainly,” answered Michel Ardan, who was examining it as an artist. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

         Artist (N) 
 
 
 

                                                          N      Af 

      

              Art       -ist 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata artist memiliki dua morfem yang berbeda. Morfem 

pertama adalah morfem bebas (free morpheme) art dengan kelas kata nomina sebagai 

root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound morpheme) –ist. 

Kata art mengalami proses pembentukan nomina dengan penambahan afiks –ist 

sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata artist. Penambahan sufiks –ist 

tersebut tidak mengubah kelas kata sebelumnya sehingga sufiks –ist merupakan 

sufiks derivatif. Proses pembentuk nomina yang mempertahankan kelas kata disebut 

proses denominal. 
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Secara semantis, makna leksikal kata art (nomina) adalah use of the 

imagination to express ideas or feelings dan setelah penambahan sufiks –ist makna 

nomina artist tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah 

menjadi person who creates works of art. 

Data 42: 

They are almost all oblong or circular, as though traced with a compass and seem to 

form a vast archipelago, like that charming group lying between Greece and Asia 

Minor which mythologist formerly animated with it most graceful legends. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

                                                          Mythologist (N) 
 
 
 

                                                N      AF 

         Mythology 

 

          V       AF                

 
 
 

     Myth  -ology      -ist            
Pembahasan: 

Secara morfologis, kata mythologist memiliki tiga morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) myth dengan kelas kata 
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nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ology dan yang ketiga adalah morfem terikat (bound morpheme) -ist. 

Kata myth mengalami dua kali proses pembentukan nomina dengan penambahan 

afiks –ology dan -ist sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata mythologist. 

Penambahan sufiks –ist tersebut tidak mengubah kelas kata sebelumnya sehingga 

sufiks –ist  merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk nomina yang 

mempertahankan kelas kata disebut proses denominal. 

Proses pembentukannya kata mythology mengalami perubahan fonem yaitu 

berubahnya huruf terakhir y pada kata mythology sebelum diberi sufiks –ist sehingga 

penyesuain ortografis (orthographically conditioned) terjadi pada nomina denominal 

mythologist. 

Secara semantis, makna leksikal kata mythology (nomina) adalah group of 

ancient myths dan setelah penambahan sufiks –ist makna nomina mythologist 

tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi ideas 

or facts that many people believe but that are not true. 
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Data 43: 

I don’t suppose the maddest geologist under such circumtances would have studied 

the nature of the rocks that we were passing. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Geologist (N) 
 
 
 

                                                          N      Af 

          

     Geology      -ist 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata geologist memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) geology dengan kelas kata 

nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ist. Kata geology mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ist sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata geologist. 

Penambahan sufiks –ist tersebut tidak mengubah kelas kata sebelumnya sehingga 

sufiks –ist merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk nomina yang 

mempertahankan kelas kata disebut proses denominal. 

 Proses pembentukannya kata geologist mengalami perubahan fonem yaitu 

berubahnya huruf terakhir /y/ pada kata geology sebelum diberi sufiks –ist, sehingga 
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penyesuain ortografis (orthographically conditioned) terjadi pada nomina denominal 

geologist. 

Secara semantis, makna leksikal kata geology (nomina) adalah scientific study 

of the earth’s rocks crust dan setelah penambahan sufiks –ist makna nomina geologist 

tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi expert 

in geology. 

Sufiks –ist termasuk sufiks derivatif yang tidak mengalami perubahan kelas 

kata. Hal ini dapat di buktikan pada data [41] Artist, [42] Mythologist, dan  [43] 

Geologist, merupakan kata-kata yang dibentuk dari pengimbuhan sufiks –ist di akhir 

bentuk dasar nomina, maka proses pengimbuhan tersebut tidak terjadi perpindahan 

kelas kata, yaitu dari nomina yang mempertahankan kelas kata tetap menjadi nomina. 

Proses pengimbuhan sufiks –ist di akhir bentuk kata dasar dapat menimbulkan 

proses morfofonemik. Dengan demikian proses pembentukan nomina melalui 

penambahan sufiks –ist pada data [42] Mythologist dan data [41] Artist secara 

ortografis dapat dirumus kan sebagai berikut: 

            N -(y) + (-ist)    (Mythology          Mythologist) 

-ist   

             Nd + (-ist)    (Art           Artist) 

Pada rumusan di atas terdapat nomina mythologist dan nomina artist, nomina-

nomina tersebut adalah nomina denominal karena berasal dari bentuk dasar nomina. 
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Nomina denominal [42] mythologist dan [41] artist dibentuk melalui penambahan 

sufiks –ist pada nomina mythology dan nomina art. Dalam proses pembentukannya 

nomina mythologist  mengalami perubahan ejaan yaitu berubahnya huruf y diakhir 

kata sebelum disisipkan sufiks –ist sehingga penyesuaian ortografis (orthographically 

conditioned) terjadi pada nomina denominal mythologist, namun dalam proses 

pembentukan kata artist tidak mengalami perubahan ejaan sehingga penyesuaian 

ortografis tidak terjadi pada nomina denominal artist. 

 

3.3.2 Pembentukan Nomina Denominal Dengan Penambahan Sufiks –ism 

Data 44: 

Lively sentiment of patriotism. 

Berikuta adalah diagram penjabarannya: 

      Patriotism (N) 
 
 
 

                                                          N      AF 

                                                      Patriot      -ism 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata patriotism memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) patriot dengan kelas kata 
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nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ism. Kata patriot mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ism sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata patriotism. 

Penambahan sufiks –ism tersebut tidak mengubah kelas kata sebelumnya sehingga 

sufiks –ism  merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk nomina yang 

mempertahankan kelas kata disebut proses denominal. 

Secara semantis, makna leksikal kata patriot (nomina) adalah person who 

loves their country and is ready to defend it dan setelah penambahan sufiks –ism 

makna nomina patriotism (nomina) kata tersebut bisa di pahami dari konteks kalimat 

pada data berubah makna menjadi love of his country and willingness to defend it. 
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Data 45: 

But that a reasonable being should offer to go the journey inside the projectile was a 

farce, or, to use a familiar Americanism, it was all “humbug”. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

                         Americanism (N) 
 
 
 

                                               Adj      AF 

         American 

 

           N       AF                

 
 
 
    America    -an                 -ism 
Pembahasan: 

Secara morfologis, kata Americanism memiliki tiga morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) America dengan kelas kata 

nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –an dan yang ketiga adalah morfem terikan (bound morpheme) -ism. Kata 

America mengalami lebih dari satu kali proses pembentukan nomina, yaitu dengan 

penambahan afiks –an dan –ism  sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata 

Americanism. Penambahan sufiks –ism tersebut tidak mengubah kelas kata 
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sebelumnya sehingga sufiks –ism merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk 

nomina yang mempertahankan kelas kata disebut proses denominal. 

Secara semantis, makna leksikal kata American (nomina) adalah person from 

America dan setelah penambahan sufiks –ism makna nomina Americanism tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi person from 

America who proud for being American. 

Data 46: 

However rapidly change of place may be effected, it cannot produce any sensible 

effect upon the organism when it takes place in the void, or when in mass of air 

circulates along with the travelling body. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Organism (N) 
 
 
 

                                                          N      Af 

      

           Organ      -ism 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata organism memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) organ dengan kelas kata 
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nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ism. Kata organ mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ism sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata organism. 

Penambahan sufiks –ism tersebut tidak mengubah kelas kata sebelumnya sehingga 

sufiks –ism merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk nomina yang 

mempertahankan kelas kata disebut proses denominal.  

Secara semantis, makna leksikal kata organ (nomina) adalah part of the body 

that has a particular purpose dan setelah penambahan sufiks –ism makna nomina 

organism (nomina) kata tersebut bisa di pahami dari konteks kalimat pada data 

berubah makna menjadi system with parts dependent on each other. 

3.3.3 Pembentukan Nomina Denominal Dengan Penambahan Sufiks –ship 

Data 47: 

The first man who invented a new cannon took into partnership the first man who 

cast it and the first man that bored it. 

Berikut adalah diagram penjabarannya:  

     Partnership (N) 
 
 
 

                                                          N      Af 

      

           Partner      -ship 
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Pembahasan: 

Secara morfologis, kata partnership memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) partner dengan kelas kata 

nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ship. Kata partner mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ship sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata partnership. 

Penambahan sufiks –ship tersebut tidak mengubah kelas kata sebelumnya sehingga 

sufiks –ship merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk nomina yang 

mempertahankan kelas kata disebut proses denominal.  

Secara semantis, makna leksikal kata partner (nomina) adalah person you are 

doing an activity with dan setelah penambahan sufiks –ship makna nomina 

partnership tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah 

menjadi state of having an organizations. 
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Data 48: 

M. Fridrikssen was a delightful man, and his friendship became very precious to me. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

     Friendship (N) 
 
 
 

                                                          N      Af 

      

           Friend      -ship 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata friendship memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) friend dengan kelas kata 

nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –ship. Kata friend mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –ship sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata friendship. 

Penambahan sufiks –ship tersebut tidak mengubah kelas kata sebelumnya sehingga 

sufiks –ship merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk nomina yang 

mempertahankan kelas kata disebut proses denominal. 

Secara semantis, makna leksikal kata friend (nomina) adalah person know you 

well and like but who is not relative dan setelah penambahan sufiks –ship makna 
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nomina friendship tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna 

berubah menjadi friendly relationship. 

3.3.4 Pembentukan Nomina Denominal Dengan Penambahan Sufiks –hood 

Data 49: 

The remeberance of my childhood, the recollection of my mother, whom I had only 

known in my tender early years, came back to me, and i knelt in prayerimploring for 

Divine help of which I was so little worthy. 

Berikut adalah diagram penjabarannya: 

 
Childhood (N) 

 
 
 

                                                          N      Af 

      

            Child     -hood 

Pembahasan: 

Secara morfologis, kata childhood memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) child dengan kelas kata 

nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 

morpheme) –hood. Kata child mengalami proses pembentukan nomina dengan 
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penambahan afiks –hood sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata childhood. 

Penambahan sufiks –hood tersebut tidak mengubah kelas kata sebelumnya sehingga 

sufiks –hood merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk nomina yang 

mempertahankan kelas kata disebut proses denominal. 

Secara semantis, makna leksikal kata child (nomina) adalah young human 

being dan setelah penambahan sufiks –hood makna nomina childhood tersebut 

dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah menjadi nearby state or 

tome of being child. 

Data 50: 

In the meantime the projectile had passed the neighbourhood of Tycho. 

Berikut adalah diagram penjelasannya: 

             Neighbourhood (N) 
 
 
 

                                                          N      Af 

      

         Neighbour     -hood 

Secara morfologis, kata neighbourhood memiliki dua morfem yang berbeda. 

Morfem pertama adalah morfem bebas (free morpheme) neighbour dengan kelas kata 

nomina sebagai root. Kemudian morfem yang kedua adalah morfem terikat (bound 
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morpheme) –hood. Kata neighbour mengalami proses pembentukan nomina dengan 

penambahan afiks –hood sebagai sufiks pembentuk nomina menjadi kata 

neighbourhood. Penambahan sufiks –hood tersebut tidak mengubah kelas kata 

sebelumnya sehingga sufiks –hood merupakan sufiks derivatif. Proses pembentuk 

nomina yang mempertahankan kelas kata disebut proses denominal. 

Secara semantis, makna leksikal kata neighbour (nomina) adalah person who 

lives in house, near another dan setelah penambahan sufiks –hood makna nomina 

neighbourhood tersebut dipahami berdasarkan konteks kalimat maka makna berubah 

menjadi nearby area in the neighbour of approximately. 

 

 


