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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   

 Pembentukan kata merupakan bahasan yang sangat menarik dan mengundang 

banyak masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya secara sistematis. Salah satu 

pembentukan kata adalah sufiks yang membentuk kata nomina artinya penambahan 

akhiran pada suatu kata dasar menjadi nomina. Sebagai contoh, verba inform diubah ke 

dalam bentuk nomina menjadi information dengan penambahan sufiks –ation di akhir 

dasar kata. Proses afiksasi merupakan proses yang dominan dalam pembentukan kata. 

Pada contoh nomina deverbal information proses afiksasi yang terjadi pada verba 

inform adalah penambahan sufiks –ation. 

 Masalah-masalah yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut segi morfologis 

saja, tetapi juga dari segi semantis. Dari segi semantik, tidak semua kata yang berafiks 

sama memiliki makna yang sama juga. Seperti contoh nomina yang bersufiks –er  

mengacu pada orang yang melakukan suatu pekerjaan seperti player, buyer, owner dan 

sebagainya. Kata prayer, misalnya selain dapat bermakna pendoa juga dapat bermakna 

doa yang mengacu pada produk yang dihasilkan oleh suatu pekerjaan. 

Ilustrasi di atas memberikan gambaran khusus bahasan sufiks pembentuk 

nomina yang dapat melibatkan beberapa aspek linguistik dan bahasan ini merupakan 

bahasan yang luas dan cukup rumit sehingga memerlukan penelitian dan pembahasan 

yang sistematis. Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisis sufiks 
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pembentuk kelas kata nomina dan menganalisi makna kata yang sudah ditambahkan oleh 

sufiks.  

 Penelitian ini mengkaji proses morfologis pada 14 jenis sufiks, yaitu: sufiks –ation, 

sufiks, -ment, sufiks –ion, sufiks –or, sufiks –er, sufiks –age, sufiks –ee, sufiks –ness, 

sufiks, -ity, sufiks –ance, sufiks –acy, sufiks –ist, sufiks –ism, dan sufiks –hood.  Penulis 

disini akan menganalisis sufiks pembentuk kata nomina melalui tinjauan morfologis dan 

menganalisis maknanya melalui tinjauan semantik dalam dua novel karya Jules Verne yang 

berjudul Journey to the centre of the Earth dan The Moon Voyage. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, muncul dua pokok 

permasalahan yang berkaitan dengan masalah sufiks pembentuk nomina, yaitu: 

1. Bagaimana proses pembentukan nomina dengan adanya penambahan sufiks? 

2. Apakah dengan penambahan sufiks menjadikan adanya perubahan makna? 

 Dari kedua aspek tersebut timbul juga permasalahan lain, yaitu mengenai bentuk-

bentuk sufiks beserta kelas kata yang digunakan sebagai batasan dalam pembentukan nomina. 

Selain itu, mencakup juga proses morfofonemik yang kemungkinan muncul akibat penggunaan 

sufiks pada kata dasar. Permasalahan-permasalahan inilah yang akan di bahas dalam penelitian 

ini. 
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1.3 Batasan Masalah  

 

Skripsi dengan judul “Sufiks pembentuk nomina dalam dua novel karya Jules Verne” 

yang berjudul “Journey to the centre of the Earth dan The Moon Voyage” yang dikaji dan 

dianalisis dari sudut pandang morfologi dan semantik.  

Dalam skripsi ini penulis menekankan pembahasan pada masalah penggunaan sufiks 

pembentuk nomina dalam bahasa Inggris, terutama dalam dua novel yang berjudul Journey to 

the centre of the Earth dan The Moon Voyage, yang dilihat dari segi pembentukan kata dan 

segi makna yang terbentuk akibat penggunaan sufiks tersebut. Sehingga dalam pembahasan ini 

melibatkan juga macam-macam sufiks yang dijadikan batasan dalam pembentukan nomina, 

kelas kata dan proses morfofonemiknya.  

Di dalam analisis data terdapat akhiran –ing, akan tetapi penulis tidak akan membahas 

akhiran ing tersebut yang dikarenakan sesuai kegunaannya akhiran -ing pada data bukanlah 

sufiks melainkan berfungsi sebagai gerund.  

Penulis juga tidak akan membahas padanannya dalam bahasa Indonesia, karena data 

yang di ambil dari novel berbahasa Inggris. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan proses pembentukan kata dalam dua novel karya Jules Verne, 

khususnya pada pembentukan nomina sebagai hasil dari proses pengimbuhan sufiks di akhir 

kata dasar, sehingga dapat diketahui fungsi sufiks tersebut. 

2. Untuk mengidentifikasi apakah terjadi perubahan makna dengan adanya penambahan sufiks. 

 Selain itu, dengan penelitian ini dapat diketahui juga bentuk-bentuk sufiks, kelas kata 

(part of speech) dan proses morfofonemiknya. 

 Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai bahan untuk menambah wawasan 

dan memperluas pengetahuan bagi mahasiswa dan mereka yang tertarik di bidang morfologi 

sebagai sumber informasi selanjutnya 

 

1.5 Objek dan Metode penelitian 

 

Objek penelitian pada skripsi ini adalah penggunaan sufiks pada dua novel karya Jules 

Verne. Alasan digunakannya kedua novel tersebut karena dalam dalam data penelitian banyak 

ditemukan kata yang bersufiks, maka dari itu kedua novel karya Jules Verne yang berjudul 

Journey to the centre of the Earth dan The Moon Voyage ini layak untuk dianalisa menurut 

identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas. 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis, yaitu metode yang berusaha menggambarkan keadaan dengan fakta 

sebenarnya, sehingga yang dihasilkan berupa perihal yang sifatnya potret atau paparan seperti 

adanya. 

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data, 

mengklasifikan data, kemudian menganalisinya dengan berusaha memberikan gambaran yang 
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jelas tentang bentuk-bentuk sufiks yang digunakan dalam berbahasa Inggris dan prosesnya 

dalam pembentukan kata. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

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

Bab I berupa pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II berupa kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

landasan untuk menganalisis data, yaitu Morfologi, morfem, morfem bebas, morfem terikat, 

proses morfologi, alomorf, afiksasi, prefiks, sufiks, pengertian sufiksasi, sufiks pembentuk 

nomina, root, kata, pembentukan kata, morfofonemik, jenis-jenis morfofonemik, semantik, 

makna, dan jenis-jenis makna. 

Bab III penulis menganalisis penggunaan sufiks yang membentuk kata nomina dan 

menganalisis makna dari kata yang sudah terjadinya pengimbuhan dari dua novel karya Jules 

Verne yang berjudul Journey to the centre of the Earth dan Moon Voyage. 

Bab IV, berupa bab akhir pada skripsi ini yang berisi simpulan dan saran dari 

seluruh isi penelitian ini. 


