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BAB I                                                                                                   

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Morphology adalah ilmu linguistik yang mempelajari struktur words. 

Seperti yang diungkapkan Fromkin dan Rodman (1998), morphology adalah 

bagian linguistik yang meliputi kata, maknanya, dan bagaimana unsur-unsur 

tersebut digabungkan. Kata ability misalnya: (1) terdiri dari satu kata independen 

atau free morpheme yang dapat berdiri sendiri ditambah dengan satu bentuk 

imbuhan -ity (suffix atau akhiran) dan termasuk ke dalam kategori bound 

morpheme yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu kata.  

Ide mengenai jenis morpheme menurut Yule (2006), meliputi dua jenis 

yaitu free morpheme dan bound morpheme. Free morpheme adalah morfem yang 

merupakan satuan kata terkecil atau inti dari sebuah kata yang dapat berdiri 

sendiri. Berbanding terbalik dengan free morpheme, bound morpheme yaitu satuan 

kata terkecil yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata yang utuh. 

Dengan kata lain, morfem jenis ini harus diikuti oleh satu atau lebih kata dasar 

sehingga dapat menjadi satu kesatuan dalam satu kata yang utuh. 

Hal lain mengenai unsur-unsur kata yang diterangkan pada paragraf 

pertama yakni terdapat makna sesuai yang dikemukakam Fromkin dan Rodman 

yang tercakup dalam sebuah kata. Makna yang ada pada kata oleh penulis 

mengkhususkan lagi pada satu cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai 

cakupan makna yakni semantics. 
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Menurut Saeed (1997), “Semantics is the study of the meaning of words 

and sentences or semantic is the study of meaning communicated through 

language”. Menurutnya semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna dari 

kata dan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang makna komunikasi 

dalam bahasa. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa morphology dan semantics 

adalah dua hal yang sangat saling berkaitan satu sama lain dan sangat berperan 

terutama di era ini yang sarat akan informasi, komunikasi dan mobilitas tinggi 

yang mengakibatkan hampir setiap insan yang hidup di era ini menjadi begitu 

perlu mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan global yang mencakup asal 

negaranya dari mulai trend atau gaya hidup, sosial, budaya, politik hingga bisnis.  

Keseluruhan ilmu pengetahuan di atas bermuara pada satu hal yaitu kata. 

Sebuah kata tidak akan menjadi apa-apa apabila kita tidak memahaminya dengan 

baik hingga menghantarkan ide ke dalam pikiran seorang manusia yang terkait 

secara tepat mengenai kata tertentu. 

Salah satu jenis kata yang sering menimbulkan persepsi yang berbeda 

pada setiap orang sehingga menimbulkan kebingungan adalah compound words. 

Compound words atau dalam istilah ilmu morphology disebut dengan kata 

majemuk, yakni sebuah kata yang dibangun dari dua kata atau lebih seperti yang 

dikemukakan oleh (O’Grady dan Guzman 1996: 143). Seperti pada contoh: (2) 

Newspaper (kata newspaper terdiri dua free morphemes yaitu news yang berarti 

berita dan paper berarti kertas, tetapi kata tersebut mempunyai particular meaning 

yaitu koran atau surat kabar). 
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Berdasarkan uraian di atas, sangat menarik untuk mengembangkan 

fenomena tersebut  menjadi sebuah penelitian yaitu mengenai proses pembentukan 

kata terutama compound adjective. Penelitian ini khusus bersumber dari surat 

kabar The Jakarta Post. Di dalamnya mencakup beragam informasi di segala 

bidang, mulai dari sosial hingga bisnis, maka judul yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah “COMPOUND ADJECTIVE PADA HEADLINE SURAT 

KABAR THE JAKARTA POST: KAJIAN MORPHOSEMANTICS”. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, compound adjective yang akan 

dianalisis adalah headline (pokok berita) pada surat kabar The Jakarta Post edisi 

bulan 1 Juli 2013 sampai dengan 15 Juli 2013 dengan identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Kombinasi part of speech apa sajakah yang dapat membentuk suatu compound 

adjective pada headline surat kabar The Jakarta Post edisi bulan 1 Juli 2013 

sampai dengan 15 Juli 2013? 

2. Apa conceptual meaning yang terkandung pada compound adjective pada 

headline surat kabar The Jakarta Post edisi bulan 1 Juli 2013 sampai dengan 15 

Juli 2013 dan apa kemudian makna tersebut diikuti dengan particular meaning? 

3. Termasuk ke dalam tipe compound words apa compound adjective pada 

headline surat kabar The Jakarta Post edisi bulan 1 Juli 2013 sampai dengan 15 

Juli 2013?  

 

 



4 
 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini ruang lingkup objek penelitian dibatasi agar 

penelitian ini lebih terfokus sehingga hasil yang dicapai akan lebih spesifik. 

Objek penelitian hanya dibatasi pada compound adjective  morfosemantis 

yang terdapat headline (halaman 1-3) dalam surat kabar The Jakarta Post Edisi 

bulan 1 Juli 2013 sampai dengan 15 Juli 2013 dengan menggunakan teori 

Katamba. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang sudah 

dikemukakan sebelumnya mendasari beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kombinasi part of speech apa yang termasuk ke dalam 

compound adjective pada headline surat kabar The Jakarta Post edisi bulan 1 

Juli 2013 sampai dengan 15 Juli 2013. 

2. Mendeskripsikan conceptual meaning dan mengidentifikasi apakah setiap 

compound adjective pada headline surat kabar The Jakarta Post edisi bulan 1 

Juli 2013 sampai dengan 15 Juli 2013 memiliki particular meaning. 

3. Mengetahui termasuk compound words apa compound adjective pada headline 

surat kabar The Jakarta Post edisi bulan 1 Juli 2013 sampai dengan 15 Juli 

2013. 
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1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga metode 

yang tepat adalah metode deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang 

(Sujana dan Ibrahim, 1989: 65). Pendapat ini sejalan dengan Arikunto (2005), 

yang memaparkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang 

ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 

Metode deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan 

maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan 

diperbandingkan (Ratna, 2004: 53). Ide yang terdapat pada pengertian metode 

deskriptif tersebut ialah suatu cara yang dilakukan untuk memaparkan suatu 

permasalahan sehingga dapat dengan jelas dianalisis dan kemudian diambil 

kesimpulan. 

Prosedur penelitian dalam metode deskriptif ini meliputi: a) 

penghimpunan data, b) pengklasifikasian data, c) analisis data, dan d) 

pengambilan kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan penyusunan 

sebagai berikut: 

Bab I mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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Bab II menguraikan kajian teori mengenai morfosemantis. 

Bab III merupakan bagian pokok penelitian yang berisi tentang analisis 

compound adjective kajian morfosemantis dalam koran The Jakarta Post. 

Bab IV berisi simpulan dan saran dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


