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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

digunakan untuk menganalisis data yang terdapat pada Bab III. Teori yang 

terdapat pada bab ini dikelompokan dalam beberapa kelompok yaitu teori yang 

berhubungan dengan morfologi dan teori yang berhubungan dengan semantik. 

2.1 Morfologi 

McMannis mendefinisikan morfologi adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana kata-kata dibentuk dan bagaimana kata-kata tersebut digabungkan 

dari bagian-bagian yang lebih kecil. 

“Morphology is the study of how words are structured and how they are 

put together from smaller parts”. (1988:117). 

Bauer berpendapat bahwa morfologi adalah ilmu linguistik yang mempelajari 

perubahan bentukan-bentukan kata yang berhubungan dengan perubahan 

makna. 

 “The term’morphology’ was given to the study of change in the forms of 

words. In linguistic, this changes means the study of shapes of words...the 

systemactic changes in shape related to changes in meaning.” (1988:4). Dari 

kedua pendapat tentang morfologi tersebut dapat disimpulkan bahwa morfologi 

adalah ilmu yang mempelajari morfem atau bagian-bagian kata untuk 
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menemukan perubahan-perubahan yang terjadi pada morfem atau bagian-

bagian kata itu dan pengaruh itu pada makna morfem atau bagian kata itu.  

2.1.1 Morfem 

Pada dasarnya pengertian morfem yang dideskripsikan oleh para ahli 

bahasa adalah sama. Salah satuya adalah Burling (1992:38) mengemukakan 

bahwa morfem adalah “the smallest pieces, those that can no longer be divided 

into even smaller meaningful bits are called morphemes”. Nida (1974: 1) juga 

memberikan penjelasan bahwa “Morphemes are the minimal meaningfuls units 

which may constitute words or parts of words. Jadi, bagian kecil yang tidak 

dapat dibagi lagi disebut dengan morfem. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa morfem ialah bentuk 

linguistik terkecil yang mengandung makna dan yang tidak dapat dibagi lagi 

atas bagian bermakna yang lebih kecil. Misalnya bentuk moment adalah sebuah 

morfem, karena jika morfem itu dibagi lagi menjadi bagian mo- dan –ment, 

keduanya tidak mempunyai makna dan jelas bentuk –ment pada moment tidak 

membentuk makna seperti pada movement, agreement, dan judgment. Karena 

bentuk –ment pada ketiga contoh kata tersebut mempunyai makna yang tetap 

dan dianggap sebagai perbedaan yang formil dalam deretan struktur move dan 

movement, agree dan agreement, serta judge dan judgement. Sehingga –ment 

disini merupakan morfem tersendiri. 



8 
 

Dalam analisis morfem, kita bisa menemukan bahwa sebuah kata, dilihat 

dari bentuknya bisa terdiri dari satu morfem atau lebih (Fromkin dan Rodman, 

1993:41-42): 

- One morpheme  : boy 

  desire 

- Two morphemes  : boy + (-ish) 

           desire + (-able) 
 

- Three morphemes  : boy + (-ish) + (-ness) 

  desire + (-able) + (-ity) 

- Four morphemes  : gentle + (-man) + (-li) + (-ness) 

  (un-) + desire + (-able) + (-ity)  
 

Morfem diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu morfem terikat 

(bound morpheme) dan morfem bebas (free morpheme). 

 

2.1.2 Morfem Bebas 

Mish berpendapat (1991:490) “A free morpheme is a grammatical unit 

that can occur by itself. However, other morpheme such as affixes can be 

attached to it”. Maksud dari pendapat itu adalah “Sebuah morfem bebas adalah 

sebuah unit gramatikal yang dapat berdiri sendiri. Namun, morfem-morfem 

lain, seperti afiks, dapat dilekatkan”. 
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 Adapun suatu morfem bebas yang mempunyai arti sendiri dan tidak 

mendapat suatu tambahan morfem terikat merupakan definisi dari root, base, 

kata dasar, atau asal kata. Dengan kata lain, root merupakan satuan yang paling 

terkecil dan menjadi bentuk asal dari suatu kata yang kompleks. 

 Sebuah kata dapat terbentuk dari suatu morfem bebas atau gabungan 

dari beberapa morfem, satu morfem bebas dengan beberapa morfem atau satu 

morfem terikat. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bila sebuah kata 

juga merupakan sebuah morfem.  

Contoh: 

1. “Kill” dan “buy” ( merupakan morfem bebas) 

2. “Killing” dan “buying” (merupakan morfem bebas yang ditambahkan 

morfem terikat -ing) 

 Jadi secara umum pengertian dari morfem bebas adalah sebuah unit 

gramatikal yang dapat berdiri sendiri dan dapat ditambahkan beberapa morfem 

tertentu, seperti afiks.  

 

2.1.3 Morfem Terikat 

Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai 

kata, maksudnya morfem terikat atau bound morpheme adalah satuan terkecil 

dalam bahasa yang selalu digabungkan atau dilekatkan dengan morfem lain, 
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dalam hal ini afiks atau imbuhan. Pei dan Geynor (1954:31) memiliki pendapat 

mengenai morfem terikat atau bound morpheme, yaitu “Bound morpheme is a 

grammatical unit that never occurs by itself, but is always attached to some 

other morphemes” maksud dari pernyataan itu, morfem terikat adalah satuan 

yang tidak pernah muncul sendirian, tetapi selalu melekat pada morfem lain. 

Menurut Klammer (2000:50) mengungkapkan pendapat tentang bound 

morphemes bahwa “Prefixes and suffixes are considered to be bound 

morphemes because they are incapable of standing alone as words; they must 

be connected (bound) to other morphemes”. Dengan kata lain morfem terikat 

adalah prefiks dan sufiks dianggap sebagai morfem terikat, sebab mereka tidak 

bisa berdiri sendiri sebagai kata, mereka harus dihubungkan dengan morfem 

lain (morfem bebas). Menurut O’Grady (1997:134) “Bound morpheme is a 

morpheme that must be attached to another element”. Maksud dari pendapat itu 

adalah morfem terikat adalah suatu morfem yang harus dihubungkan dengan 

unsur lain. 

 

2.1.4 Proses Morfologi 

Menurut Spencer (1998:1) “Morphology is at the conceptual centre of 

linguistics. This is not because it is the dominant sub discipline, but because 

morphology is the study of word structure”. Dengan kata lain Morfologi 

berkaitan erat dengan stuktur internal pembentukan kata yaitu proses 
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menghasilkan kata baru dari kata yang sudah ada sebelumnya dan membentuk 

arti kata yang baru. Ada beberapa proses morfologi yaitu antara lain ialah 

proses menghasilkan kata baru, yang dibentuk dengan cara affixation, 

compounding, blending, dan clipping. 

2.1.5 Alomorf 

Gleason mengemukakan bahwa “Allomorph is a variant of morpheme 

which occur in certain definable enviroment” (1961:61). Jadi menurut Gleason, 

alomorf adalah variasi dari morfem-morfem yang muncul pada lingkungan 

dengan ciri-ciri tertentu. 

Dalam praktiknya, suatu morfem dapat bervariasi bentuknya. Hal ini 

amat bergantung kepada lingkungannya baik fonologis maupun morfologis 

(Robins, 1980:156). Lingkungan morfologis yang dimaksud adalah 

pembunyian suatu fonem karena memperhitungkan beberapa morfem tertentu 

yang membentuk konteks tersebut. Misalnya, bentuk jamak dari ox adalah oxen. 

Dengan pertimbangan morfem pembentuknya, seorang penutur asli bahasa 

Inggris secara otomatis akan mengucapkan oxen dari pada oxes. Hal ini 

merupakan kaidah gramatikal bahasa Inggris yang secara khusus berlaku pada 

kata-kata tertentu. 
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2.2 Afiksasi (Affixation) 

Menurut Williams (1975: 123) afiksasi adalah proses penambahan afiks 

pada suatu morfem atau root untuk menghasilkan suatu bentukan kompleks. 

Afiksasi terdiri dari 3 jenis yaitu: 

1. Prefiks, yaitu morfem terikat yang disisipkan pada awal atau di depan 

sebuah morfem bebas. Contoh: dis- + loyal         disloyal 

2. Infiks, yaitu morfem terikat yang disisipkan di tengah-tengah sebuah 

morfem bebas 

3. Sufiks, yaitu morfem terikat yang disispkan di belakang sebuah morfem 

bebas. Contoh: lonely + -ness         loneliness. 

Bauer (1988: 12) mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris proses 

afiksasi yang sering digunakan adalah prefiks dan sufiks, sedangkan proses 

infiksasi tidak terdapat dalam bahasa inggris. Sebenarnya, ada yang mengalami 

proses infiksasi yaitu absobloominglutely (-blooming + absolutely) namun 

infiks –blooming- tidak mempunyai arti atau menimbulkan makna pada kata 

absolutelty, 

 

2.2.1 Bentuk-Bentuk Penyesuaian Yang Terjadi Dalam Afiksasi 

   Dalam pembentukan kata khususnya dalam afiksasi, pada saat sebuah 

bentuk dasar diberi afiks, tentunya terdapat kemungkinan adanya penyesuaian-

penyesuaian yang harus dilakukan. Untuk mengetahui penyesuaian-
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penyesuaian apa yang harus dilakukan peneliti merujuk pada Bauer (1988:14-

15), menjelaskan tiga jenis penyesuaian yang terjadi pada proses afiksasi dalam 

bahasa Inggris. Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud adalah penyesuaian 

fonetik (phonetically conditioned), penyesuaian ortografis (ortographically 

conditioned), dan penyesuaian leksikal (lexcically conditioned). 

 Secara rinci Bauer (1988:13-14), juga menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan penyesuaian tersebut dengan disertai contoh-contoh yang sangat 

membantu penulis dalam memahami hal ini. Distribusi penggunaan artikel 

bahasa Inggris a dan an, misalnya dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah 

ini: 

(a) a man   (b) an elephant 

     a horse         an uncle 

     a university         an old man  

Dari data (a) dan (b) di atas dapat diketahui bahwa pemilihan artikel a 

atau an ditentukan oleh bunyi fonetik yang mengikutinya. Jika bunyi fonetik 

yang mengikutinya merupakan bunyi konsonan, artikel yang digunakan a, 

sedangkan artikel an digunakan jika bunyi fonetik yang mengikutinya adalah 

bunyi vokal. Bunyi fonetik ini memegang peranan penting karena dari data di 

atas university secara penulisannya dimulai oleh huruf awal u tetapi secara 

fonetik atau fonologis dimulai fonem /j/. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa distribusi disesuaikan secara fonetik. Contoh lain dari lingkungan 
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fonologis yaitu dengan keadaan fonem di sekitarnya sewaktu fonem yang 

dimaksud dibunyikan. Misalnya, akhiran (suffix) penanda jamak –s dituliskan s, 

tapi pada kenyataannya akan dibunyikan berbeda, yaitu bunyi /-s/ pada kata 

pets /pet-s/ atau bunyi /-z/ pada kata bells /bel-z/ atau bunyi /ɪ ȥ/ pada kata 

roses /rəʊz-ɪ ȥ/. 

 Jika bentuk tertulis suatu bahasa diamati, mungkin juga diperoleh 

adanya alomorf-alomorf yang terjadi akibat penyesuaian ortografis. 

Penyesuaian ortografis ini misalnya dapat dilihat dalah contoh kata come 

menjadi coming dimana huruf akhir -e dihilangkan sebelum penambahan sufiks 

–ing sehingga diperoleh dua alomorf come dan com. Bauer (1988 : 15). 

 Dalam kasus lain, misalnya dalam nomina bahasa Inggris terdapat 

beberapa pemajemukan. Cara yang paling umum adalah dengan menambahkan 

sufiks –s. Selain itu, dapat juga dengan menambahkan sufiks –en (ox      oxen), 

sufiks –ren (child       children) atau –im (seraph      seraphim). 

Pemilihan bentuk-bentuk sufiks ini tidak tergantung pada lingkungan 

fonetik, gramatikal ataupun cara penulisannya (ortografis) melainkan pada 

leksem yang terlibat, yaitu pada keunikan leksem ox, child dan seraph. Dalam 

bahasa Inggris tidak ada kata lain selain ketiga kata tersebut yang memiliki 

sufiks –en, -ren, dan –im yang bermakna plural atau jamak. Dalam hal ini 

penyesuaian yang terjadi dinamakan penyesuaian leksikal (Lexically 

conditioned). Bauer (1988:14).  
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2.2.2 Prefiks 

Prefiks ialah afiks yang mendahului sebuah pokok kata, atau dengan 

kata lain prefiks merupakan afiks yang harus dirangkaikan di depan sebuah 

pokok kata. Menurut O’Grady dan de Guzman (1989:138), “Prefix is an affix 

that is to the front of its base is called prefix.” Jadi prefiks adalah afiks yang di 

imbuhkan di muka bentuk dasar. Contoh prefiks dalam bahasa Inggris yaitu dis-

, mis-, in-, un-, re-, dan ir- yang misalnya terdapat dalam kata disappear, 

misunderstanding, intransitive, unhealthy, redo dan irregular.  

2.2.3 Sufiks  

Sufiks adalah afiks yang ditambahkan di akhir sebuah kata. Menurut 

Jackson (2002: 12) adalah “Suffixes are numerous and usually change the word 

class of the item they are added to”. Sufiks adalah imbuhan yang dilekatkan 

pada akhiran kata dari suatu morfem bebas yang biasanya merubah kelas kata 

dari morfem yang dilekatkannya itu.  Menurut Aronoff (1988:242), “Suffix is an 

affix that is attached to the end of its base”. Maksud dari pendapat tersebut 

bahwa sufiks adalah suatu imbuhan yang dilekatkan di akhir kata dasarnya. 

Ada beberapa definisi sufiks, antara lain: 

1. “A word part that is added to the end of a root word (i.e., dark+ness)”, 

yaitu bagian kata yang ditambahkan pada akhir kata dasar (contoh, 

dark+ness). (The American Heritage Dictionary of the English 

Language) 



16 
 

2. “An affix attached to the end of a base, root or stem that changes the 

meaning or grammatical function of the word”, yaitu imbuhan yang 

dibubuhkan diakhir kata dasar, akar atau stem yang dapat mengubah arti 

atau fungsi gramatikal dari sebuah kata. (Collins Essential English 

Dictionary). 

3. “A group of letters added to the end of word to form a new word. For 

example: when -ful is added to the word help, a new words formed: 

helpful”, yaitu kumpulan kata yang ditambahkan di akhir kata untuk 

membentuk kata baru. Contohnya: ketika sufiks -ful ditambahkan pada 

kata “help” maka sebuah kata terbentuk “helpful”. 

(www.wordnet.com) 

 Kumpulan kata atau imbuhan yang di tambahkan di akhir kata 

dasar  akan membentuk kata baru, merubah kelas kata dan mempunyai 

makna kata yang baru. 

Beberapa contoh sufiks, antara lain:  

1. Girl + (sufiks “-s”)  < 

2. Drive + (sufiks “-er”)  < 

Girls 

3. Explain + (sufiks “-ation”)  < 

Driver 

4. Comfort + (sufiks “-able”) < 

Explanation  

5. Play + (sufiks “-ful”)  < 

Comfortable 

6. Danger + (sufiks “-ous”) < 

Playful 

7. Use + (sufiks “-less”)  < 

Dangerous 

Useless 

http://www.wordnet.com/�
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8. Dirt + (sufiks “-y”)  < 

Sufiks dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

Dirty 

 

a. Sufiks Infleksional 

Sufiks Infleksional adalah perubahan arti suatu kata yang telah dilekati 

sufiks hanya secara gramatikal saja, tanpa mengubah arti dari kata dasarnya 

ataupun merubah kelas katanya (part of speech).  Menurut Bauer (1988:15), 

sifat yang berhubungan dengan tidak terjadinya perubahan makna dapat 

dikatakan bersifat infleksional. Jadi, sufiks infleksional tidak digunakan untuk 

menghasilkan kelas kata atau makna baru. Akan teteapi lebih berfungsi sebagai 

pernyataan kategori gramatikal. Dari uraian di atas, dapat diambil contoh 

penggunaan sufiks –ed pada verba walk  yang berubah menjadi walked setelah 

dilekatkan dengan sufiks –ed. Walk dan walked adalah dua bentuk morfem 

yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau setidaknya mengacu pada 

sesuatu benda yang sama. Hanya saja sufiks –ed  berfungsi sebagai pernyataan 

kategori gramatikal yang mengacu pada aspek atau waktu di masa lampau, 

sehingga sufiks –ed termasuk sufiks infleksional. 

b. Sufiks Derivasional 

Sufiks derivasional adalah perubahan arti suatu kata secara semantik 

maupun kelas katanya (part of speech), arti dari kata yang telah dilekati sufiks 

tersebut sama sekali berbeda dengan arti dari kata dasarnya. 
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Katamba (1994:54) mengungkapkan “Derivation is motivated by to 

create a new lexical items using preexisting morphemes and words“ 

menjelaskan bahwa derivasi secara dasarnya adalah menciptakan sebuah bentuk 

leksikal baru menggunakan morfem-morfem atau kata-kata yang telah ada. 

Kemudian ia menambahkan (1994:54):  

“Derivation enables us to add new lexical items to the open word 

classes of noun or adjective, verb and adverb”.  

Dalam penjelasannya, Katamba menambahkan bahwa derivation dapat 

menambahkan bentuk leksikal baru kepada kelas kata terbuka atau content 

word.  

Contoh (Katamba, 1994:56): 

         N 

                   N                                                    AF 

                         

       Adj              AF 

      

  N    AF 

          

America  -an        -ise                                      -ation 
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Americanisation    America + -an + -ise + -ation 

Pada kata Americanisation penambahan sufiks –an dan sufiks -ation di 

tengah dan akhir kata Americanisation terjadi proses morfofonemik yang 

berupa pelesapan fonem /a/ pada bentuk dasar America setelah terjadinya 

pengimbuhan sufiks -an dan pelesapan fonem /e/ pada bentuk dasar 

Americanisation setelah terjadinya pengimbuhan sufiks –ation. Proses 

pelesapan ini terjadi karena kedua huruf vokal bersinggungan maka salah satu 

dilesapkan.  

Dilihat dari bentuknya kata Americanisation terdiri dari satu morfem 

atau lebih. Pembentukan kata yang melebihi dari satu morfem ini disebut 

polymorphemic word.  

 

2.2.3.1 Pengertian Sufiksasi 

 Sufiksasi adalah suatu proses pengimbuhan afiks di akhir bentuk dasar 

suatu kata (Quirk, dkk, 1985:1520). Berdasarkan fungsinya, pengimbuhan 

sufiks pada akhir suatu kata dapat menghasilkan bentukan baru, misalnya 

menghasilkan nomina sebagai bentukan baru, sehingga sufiks tersebut 

dinamakan sufiks nomina (noun suffiixes).  
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 Berdasarkan Quirk, et.al, sufiks nomina dapat diklasifikasikan, yaitu: 

sufiks nomina deverbal, sufiks nomina deajektival, dan sufiks nomina 

denominal. 

a. Sufiks Nomina Deverbal 

Sufiks nomina deverbal yaitu sufiks yang berfungsi membentuk 

nomina dari bentuk dasar verba. Contoh: verba dasar move + sufiks –

ment menjadi kata baru yaitu movement yang berkelas kata nomina 

(noun). Nomina deverbal dibentuk melalui penambahan sufiks –ment 

pada verba move. 

b. Sufiks Nomina Deajektival 

Sufiks nomina deajektival atau de-adjectival noun suffixes 

adalah sufiks yang berfungsi untuk membentuk nomina dari bentuk 

dasar ajektiva. Contoh: ajektiva dasar happy + sufiks –ness menjadi kata 

baru yaitu happiness yang berkelas kata nomina (noun). Nomina 

deajektival dibentuk melalui penambahan sufiks –ness pada ajektiva 

happy. 

c. Sufiks Nomina Denominal 

Sufiks nomina denominal atau denominal noun suffixes adalah 

sufiks yang berfungsi untuk membetuk nomina dari bentuk dasar 

nomina. Contoh: nomina dasar widow + sufiks –hood menjadi kata baru 

yaitu widowhood yang berkelas kata nomina (noun). Nomina denominal 

dibentuk melalui penambahan sufiks –hood pada nomina widow. 
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2.2.3.2 Sufiks Pembentuk Nomina 

 Dalam pembentukan nomina terdapat beberapa proses melalui 

penambahan sufiks. Katamba (1994:59) mengungkapkan proses-proses tersebut 

adalah: 

A. Nomina berasal dari Verba. 

Sufiks nomina deverbal yaitu sufiks yang berfungsi membentuk 

nomina dari bentuk dasar verba, yaitu: 

-ation membentuk nomina aksi dari verba, contohnya: imagination, 

consideration dan explaination. 

-ant orang yang melakukan verba, contohnya: inhabitant, protestant, 

occupant 

-er orang yang digunakan untuk melakukan verba, contohnya: 

driver. 

-or orang yang melakukan verba, contohnya: visitor 

-ing tindakan yang mengindikasikan verba, contohnya: waiting 

-ist membentuk nomina alat dari verba seseorang yang 

melakukannya, contohnya: typist, copyist 
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-ion membentuk nomina keadaan atau kegiatan dari verba, contohnya: 

corrosion (dari kata corrode), radiation, promotion 

-ment hasil atau produk dari kegiatan verba, contohnya: alat yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan verba: pavement, 

appointment, payment 

-ery membentuk nomina yang mengindikasikan tempat dimana 

binatang dipelihara atau tumbuh-tumbuhan dan mengindikasikan 

tempat dimana kegiatan terjadi di tempat terjadinya verba, 

contohnya: cattery, piggery, shrubbery, refinery, bakery, 

brewery, fishery 

-ee membentuk nomina yang menyatakan keadaan atau kondisi, 

contohnya: employee, detainee, payee, internee. 

B. Nomina berasal dari Ajektiva 

Sufiks nomina deajektival yaitu sufiks yang berfungsi 

membentuk nomina dari bentuk dasar ajektiva, yaitu: 

-ness membentuk nomina yang menyatakan keadaan atau kondisi, 

contohnya: darkness, bitterness, goodness, fairness 

-ity membentuk nomina yang menyatakan keadaan atau kondisi, 

contohnya: personality, rapidity, absurdity 

-ship menjelaskan keadaan atau kondisi, contohnya: hardship, 

friendship. 
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-ery mengalami sifat yang di indikasikan ajektiva, contohnya: 

bravery, slavery, silvery 

-acy   membentuk nomina kualitas, keadaan atau kondisi dari nomina     

lain atau ajektiva (biasanya akhiran nominal –ate juga di tambahkan ke 

kata dasar), contohnya: advocacy, intimacy, accuracy. 

C. Nomina berasal dari Nomina 

Sufiks nomina denominal adalah sufiks yang berfungsi untuk 

membetuk nomina dari bentuk dasar nomina, yaitu: 

-aire membentuk nomina kepunyaan, contohnya: millionaire, 

legionaire 

-er seseorang yang melakukan keahlian atau profesi yang 

berhubungan dengan nomina, contohnya:  mariner, footballer, 

photographer, geographer 

-ery membentuk  nomina yang mengindikasikan makna ganda secara 

umum, contohnya: machinery, crockery, jewelery 

-let membentuk nomina tiruan yang lebih kecil dari aslinya, 

contohnya: piglet. 

-hood membentuk kualitas, keadaan, tingkatan, contohnya: boyhood, 

sisterhood, priesthood 

-ship keadaan atau kondisi menjadi, contohnya: craftmanship, 

directorship, stewardship 

-ism membentuk nomina yang berarti teori, doktrin, contohnya: 

feminism, capitalism, Marxism, structualsim 
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-ist penganut –ist, seorang pelaku utama, seorang yang ahli dalam hal 

tertentu (biasanya kata yang berakhiran –ist juga bisa berakhiran 

–ism)”: feminist, capitalist, Marxist structualist. 

2.2.3.3 Bentuk Dasar (Roots) 

 Bentuk dasar adalah satuan, baik tunggal maupun kompleks yang 

menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Misalnya bentuk friend 

merupakan bentuk asal untuk kata friendly, sedangkan friendly merupakan 

bentuk dasar untuk kata friendliness. 

 Dengan demikian, istilah lain untuk bentuk dasar dalam bahasa Inggris 

adalah root, karena root dapat dideskripsikan sebagai bagian kata terkecil dan 

yang tersisa setelah seluruh afiks baik itu afiks inflektif maupun derivatif telah 

dihilangkan. Contohnya: root dari kata untouchable adalah touch. 

 Root merupakan bagian dari struktur kata yang asli atau bentuk dasar 

(terlepas dari segala imbuhannya), sedangkan morfem yang tergolong ke dalam 

afiks terdiri atas morfem-morfem terikat dan jumlahnya lebih sedikit dari pada 

root. Dalam kata cats, misalnya cat berfungsi sebagai root dan –s berfungsi 

sebagai afiks. Robins (1980:159). 

 

2.3 Kata 
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Kata word diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu morphe yang 

berarti ‘bentuk’ seperti yang diutarakan oleh Victoria, et.al (1998:69) bahwa 

“the term of word is derived from teh Greece word ‘morphe’ meaning ‘from’.    

Trask (1999:342) menyebutkan bahwa kata adalah “a linguistic unit 

typically larger than a morpheme but smaller than a phrase”. Sebuah unit 

bahasa yang lebih besar dari sebuah morfem tapi lebih kecil dari frasa. 

1. 

kamus 

besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefenisikan kata jika ditinjau dari segi 

bahasa, kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang dapat diujarkan 

sebagai bentuk yang bebas. Jadi, setiap satuan bebas merupakan kata. Kata 

dibentuk dari morfem-morfem yang terdiri dari: 

Satu morfem saja (monomorphemic word). 

2. 

Contoh: Sleep, book, car, paper, house 

Lebih dari satu morfem (polymorphemic word) 

Contoh: resistance, rebellion, fatherhood, encourage 

Kata dapat juga berupa gabungan root sehingga membentuk kata majemuk, 

misalnya typewriter. 

 

 Dari definisi-definis kata tersebut, maka disimpulkan bahwa kata adalah 

satuan yang bebas dan berdiri sendiri yang bukan berupa frasa. Kata merupakan 

unsur penting dalam membentuk kalimat dalam bahasa. 

2.3.1 Kelas Kata (Parts of speech) 
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Kelas kata merupakan pembagian jenis-jenis kata yang berdasarkan atas 

kesamaan makna, fungsi, dan bentuk. Hal ini diungkapkan Leech (2006:126) 

“Word class (traditional term; part of speech) is a set of word which form. A 

class in terms of their similarity of form, function and meaning.” 

Selanjutnya Radford (2004:34) menyatakan, ”Thus far, we have looked 

at the five major grammatical categories of English (i.e the five categories with 

the largest membership), noun, verb, preposition, adjective, and adverb.” Dari 

penjelasan di atas artinya sejauh ini kita mempunyai 5 ketegori dengan anggota 

terbesar, yaitu: nomina, verba, preposisi, ajektiva, dan adverbia. 

 

a) Noun 

Kata benda ialah kata yang berfungsi sebagai subjek, objek atau pelengkap 

pada pusat kalimat. 

Contoh:  Tya is a beatiful 

 

girl 

b) Verb 

Kata kerja ialah kata yang menyatakan tindakan atau pernyataan yang 

dilakukan subjek suatu kalimat. 

Contoh: I’m going

 

 to Seattle that Saturday 

c) Preposition 

Preposisi ialah kata yang berfungsi untuk menunjukan hubungan posisi, 

arah, dan waktu. 

Contoh: The clock hanging on the wall 
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d) Adjective 

Ajektiva ialah kata menerangkan atau menambahkan makna terhadap 

nomina (noun) 

Contoh: The big

 

 room 

e) Adverb 

Adverbia ialah kata yang menerangkan atau menambahkan makna terhadap 

verba, ajektiva, dan adverbia 

Contoh: He runs 

 

fast 

2.3.2 Pembentukan kata 

Didalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis pembentukan kata 

seperti conversion, clipping, acronyms, backformation, blending, affixation, 

dan compounding. Dua yang terakhir merupakan jenis pembentukan kata yang 

paling umum. 

Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk 

dasar (Chaer, 2003:177). Proses afiksasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

derivasi (derivation) dan infleksi (inflection). Trask (1999:71) mendefinisikan 

derivasi dengan "Constructing new words by adding affixes to existing words" 

dapat diartikan bahwa derivasi adalah membentuk kata-kata baru dengan 

menambahkan imbuhan kedalam kata-kata yang sudah ada. Proses derivasi 

sendiri biasanya mengubah makna dan kelas kata dari sebuah kata atau 
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morfem. Selanjutnya infleksi menurut Lyons dalam buku English-Word 

Formation bahwa "Inflection produces from the stem of a given lexeme all the 

word-forms of that lexeme which occur in syntactically determined 

environments ". 

2.4 Morfofonemik 

    Pengertian morfofonemik yaitu, apabila dua morfem berhubungan 

yang satu sesudah yang lain, ada kalanya terjadi perubahan pada fonem atau 

fonem-fonem yang bersinggungan. Studi tentang perubahan pada fonem yang 

disebabkan oleh hubungan dua morfem atau lebih itu disebut morfofonemik. 

(Samsuri, 1994:261). 

 Bidang kajian morfofonemik ini meskipun biasanya di bahas dalam 

tataran morfologi, tetapi sebenarnya lebih banyak menyangkut masalah fonem 

(fonologi). Kajian ini tidak di bicarakan dalam tataran fonolgi karena masalah 

nya baru muncul dalam kajian morfologi, terutama dalam proses afiksasi. 

Morfofonemik disebut juga morfonemik atau morfofonologi, atau peristiwa 

morfologis, baik afiksasi, redupiklasi maupun komposisi. Perubahan fonem 

dalam proses morfofonemik yang di bicarakan dalam skripsi ini dapat berwujud 

sebagai berikut (Djajasudarma 1993:35): 

1. Penambahan Fonem 

Kata gunner terdiri dari dua morfem, yaitu gun dan –er. Akibat 

pertemuan kedua morfem tersebut, terjadilah proses morfofonemik yang 
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berupa penambahan fonem /n/ pada gun menjadi gunner. 

2. Pelesapan Fonem 

Kata writer terdiri dari dua morfem, yaitu write dan –er. Akibat 

pertemuan kedua morfem tersebut fonem /e/ pada morfem write  di 

lepaskan hingga menjadi kata writer. 

3. Perubahan Fonem 

Kata happiness terdiri dari dua morfem, yaitu happy dan –ness. 

Karena pertemuan kedua morfem itu telah mengakibatkan fonem /y/ 

pada happy  berubah menjadi /i/ dengan hasil happiness. 

 

2.5 Semantik 

Kata Semantik dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani Sema 

(nomina), yang berarti 'tanda' atau 'lambang', dan Samaino (verba) 

'menandai' atau 'melambangkan'. (Djajasudarma, 1993:1). Istilah semantik 

digunakan oleh para ahli bahasa untuk menyebutkan bagian ilmu lingustik 

yang mempelajari makna. Hudford dan Heasley (1983:1) “Semantics is the 

study of meaning in language". 

Di lain pihak O’Grady, dkk (1996: 268) berpendapat bahwa 

“semantics is the analysis of meaning”. Maksudnya adalah semantik 

merupakan analisis dari makna. Saeed (1997: 3) juga mengemukakan bahwa 

"Semantics is the study of meaning of words and sentences or semantics is 

the study   of meaning   communicate   through   language".   Menurutnya, 
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Semantik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna kata dan 

kalimat atau semantik adalah suatu ilmu tentang makna komunikasi dalam 

bahasa. 

Griffiths (2006:1) menyatakan bahwa semantics is the study of the 

“toolkit” for meaning: knowledge encoded in the vocabulary of the language 

and in its patterns for building more elaborate meanings, up to the level of 

sentence meanings. Menurut Griffiths semantik merupakan suatu kajian 

mengenai makna, ilmu pengetahuan yang disandikan di dalam kosa kata bahasa 

dan suatu pola untuk membentuk lebih banyak makna yang lebih terinci. Dapat 

disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari makna dalam 

suatu bahasa pada umumnya. 

Dari semua definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa semantik 

adalah ilmu bahasa atau cabang linguistik yang mempelajari makna yang 

meliputi pemahaman makna dan cara pengkombinasian makna-makna kata 

yang kemudian membentuk makna yang lebih luas. 
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2.5.1 Makna 

Kridalaksana (1999: 132) mendefinisikan makna sebagai berikut: 1) 

Maksud pembicaraan; 2) Pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman 

persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia; 3) Hubungan, dalam 

arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam ujaran dan 

semua hal yang ditunjuknya; 4) Cara menggunakan lambang-lambang 

bahasa. 

Cartford (1974: 35) mendefenisikan bahwa makna adalah "the total 

network of renditions entered into by any linguistics from text, item-in -text, 

structure element of structure, class, term in system or whatever it maybe". 

Menurutnya makna adalah hubungan atas bentuk keseluruhan yang ada 

dalam lingustik seperti teks, unsur-unsur yang ada di dalam teks, struktur, 

elemen struktur, kelas kata, istilah dalam sistem atau bentu-bentuk lain yang 

mungkin. 

 

2.5.2 Jenis Jenis Makna 

Makna secara bidang ilmu bahasa dapat diklasifikasiakn ke dalam 

beberapa jenis. Menurut Lyons jenis-jenis makna tersebut dapat dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu: makna leksikal (lexical meaning), makna 

gramatikal (grammatical meaning), dan makna kontekstual (contextual 

meaning). Ketiga jenis makna itu ialah sebagai berikut: 
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1. Lexical Meanings 

Lexical meanings adalah makna yang dimiliki atau ada pada 

leksem meskipun tanpa konteks apapun. Saeed (1997:5) berpendapat 

bahaw “... descriptive aims of lexical semantics have been: (a) to 

represent the meaning of each word in the language: and (b) to show 

how the meaning of words in a language are interrelated. Sependapat 

dengan definisi di atas Butler (2005:245) mengatakan bahwa “Lexical 

meaning is a matter of listing standard meaning for simple lexical 

meaning properties for fixed expression”. 

Contoh: 

a. Snowman (a replica of a man of snow) 

b. Snowman (a man who removes snow) 

c. The principle of computational efficiency (list the idio sincracy 

once and compute the derivations). 

 Dalam makna leksikan terdapat dua jenis makna yaitu makna 

denotatif dan konotatif: 

a. Makna Denotatif 

Makna denotatif merupakan makna asli, asal atau makna 

sebenarnya sehingga kesimpulan makna denotatif adalah makna kamus, 

makna yang bersifat umum, objektif, dan belum ditumpangi isi, nilai 

atau rasa tertentu. 

Contoh: mother, the dictionary would define mother as “a female 

parent”. 
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b. Makna konotatif 

Makna konotatif merupakan makna lain atau bukan makna 

sebenarnya. Leech (1981:12) mengemukakan bahwa “Connotative 

meaning is the commucative an expression has by what it refers to, offer 

and above its purely conceptual content”. Makna konotatif adalah nilai 

komunikatif oleh suatu ungkapan yang berdasarkan atas apa yang 

diacukannya, melebihi dan di atas yang dimiliki oleh makna 

konseptualnya. 

Contoh: mother, probably creates emotions and feeling, you may think 

of love and security or you may think of your own mother. 

 

2. Grammatical Meanings 

Grammatical Meanings adalah makna yang muncul sebagai 

akibat berfungsinya kata dalam kalimat.Butler (2005:245) berpendapat 

bahwa “Grammatical meanings are the sum totals the meaning of the 

constituent words in a complex expression and the result of the way the 

constituents are combined in the literal meaning”. Grammatical 

meanings merupakan jumlah total makna dari setiap kata yang 

dikombinasikan dengan makna literal. 

Contoh:  

a. Dolphin-safe canned tuna (no dolphin fell victim to the harvest of the 

tuna) 
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b. Shark-safe bay (no swimmer falls to cruising sharks) 

c. Child-safe bay (no awimming child fall victim to cruising sharks or is 

exposed to unforeseen dangers). 

 

 

3. Contextual Meanings 

Contextual meanings merupakan ujaran yang dihasilkan oleh 

beberapa faktor. Menurut Lyons (1983:570) “Contextual meaning is the 

utterance that is produced (as a token of a particular type) is very 

highly determined by factors which we may describe, loosely for the 

moment”. Contextual meanings atau makna situasional muncul sebagai 

akibat hubungan antara ujaran dan kontkes. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual sangat 

dipengaruhi oleh situasi penggunaan bahasanya. Penggunaan makna 

kontekstual banyak diterapkan dalam menganalisis kata pada kalimat 

setelah terjadinya afiksasi pada kata dasar. 

 

 

 


