
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

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

digunakan untuk menganalisis data yang terdapat pada bab selanjutnya. Teori 

yang terdapat pada bab ini dikelompokan dalam beberapa kelompok yaitu teori 

yang berhubungan dengan morfologi dan teori yang berhubungan dengan 

semantik serta istilah dan jurnalistik 

 

2.1 Morfologi 

 Morfologi merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari 

struktur kata serta hubungannya dengan kata lain. Secara etimologi, morfologi 

merupakan itu yang mempelajari tentang bentuk. O’Grady (1997: 132) 

mengemukakan pedapatnya bahwa “ Morphology is the system of the categories 

and rules involved in word formation and interpretation”. Morfologi adalah 

sistem kategori dan peraturan mengenai pembentukan dan interpretasi kata 

tersebut. Burling (1992:38) menyatakan bahwa “ Morphology is a study of the 

way words are built up from smaller parts”. Morfologi adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana kata kata dibentuk dari bagian yang paling kecil. Hal 

yang hampir sama dikemukakan oleh McManis,dkk (1987:117) mengenai 

morfologi yaitu “ Morphology is the study how words are structured and how they 

are put together from smaller part”. Pengertian yang dikemukakan oleh 

McManis,dkk Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kata  kata 



tersebut disusun dan bagaimana kata tersebut dapat dibentuk dari bagian yang 

lebih kecil. 

 Dari pendapat  pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

morfologi adalah suatu cabang linguistik yang mempelajari sistem, aturan, dalam 

pembentukan kata, cara kata  kata tersebut terbentuk dari morfem dan cara kata  

kata sebagai bentuk terkecil dalam sintaksis berhubungan dengan kata yang 

membentuk suatu kalimat. 

 

2.1.1 Morfem 

 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”. Menurutnya bagian kecil yang tidak dapat dibagi lagi disebut 

dengan morfem. 

 Johnson dan Johnson (1992: 217) mengatakan bahwa “ morphemes is the 

smallest linguistic unit that has a meanings” yang berarti morfem adalah satuan 

lingustik terkecil yang mempunyai makna. Menurut Chaer (2003: 146) morfem 

diartikan sebagai satuan fungsional, morfem merupakan satuan gramatikal terkecil 

yang mempunyai makna. Morfem bersifat arbiter, yang berarti hubungan antara 

bunyi dari suatu morfem dan maknanya sama sekali berbentuk konvensional, 

bukan pada objek yang diwakilinya. Yule (2006:63) juga mengatakan bahwa 

“morpheme is a minimal unit of meaning or grammatical function” yang berarti 

defenisi dari sebuah morfem adalah satuan makna yang terkecil atau fungsi 

gramatikal. 



 Morfem diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu morfem terikat (bound 

morpheme) dan morfem bebas (free morpheme). 

 Morfem terikat (bound morpheme) adalah morfrm yang tidak dapat berdiri 

sendiri sebagai kata. Sedangkan morfem bebas (free morpheme) adalah morfem 

yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Hal ini dijelaskan oleh Yule 

(2006:63) “Free morphemes, morpheme that can stand by themselves as single 

word, for example open and tour”. O’Grady,dkk (1997:714) menyebutkan bahwa 

“Free morpheme is a morpheme that can be a word by itself” Lalu mengenai 

pengertian bound morpheme, Yule (2006:63) mengatakan bahwa, “ Bound 

Morpheme, which are those forms that cannot normally stand alone and are 

typically attached to another form”. 

 Pembentukan derivasional termasuk jenis kata yang sama dengan kata 

tunggal (yang termasuk sistem jenis kata tertentu) seperti: singer ‘penyanyi’ 

(nomina), dari verba (to) sing ‘menyanyi’, termasuk jenis kata yang sama dengan 

boy ‘anak laki-laki’; sedangkan pembentukan infleksional tidak. 

 Klasifikasi morfem menurut Yule di atas dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Morphemes 

 

   Free morphemes      Bound morphemes 

 

  Lexical  Functional Derivational Inflectional 

 Dari defenisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa morfem 

merupakan satuan terkecil dalam morfologi yang mempunyai makna, karena 



morfem merupakan satuan terkecil, maka morfem tidak dapat dibagi lagi menjadi 

satuan yang terkecil. 

 

2.1.2 Kata 

  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. 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. 

 

2.1.2.1 Kelas Kata (Parts of Speech) 

 Dalam bahasa Inggris, kita mengenal beberapa kelas kata, menurut Frank 

(1972:1) kelas kata terbagi menjadi 3 bagian seperti diuraikan berikut ini: 

1. The words that form the central core of the sentences around which all the 

other words. They are nouns (or pronoun) and verbs. Kata-kata yang 

berasal dari inti pusat kalimat sekitar keseluruhan kata yang lain, yaitu 

nomina (atau pronomina) dan kata kerja. 

a. Nomina (Noun)  

Nomina berfungsi sebagai subjek, objek, atau sebagai pelengkap 

subjek pada sebuah kalimat. 

 Contoh :  

(1) Alfred is a journalist 

b. Pronomina (Pronoun) 



Kata-kata yang digunakan untuk menghindari pengulangan 

nomina. 

 Contoh: 

(2) Alfred writing news. He writes it seriously. Kata he dan it merupakan 

pronominal untuk menghindari pengulangan kata Alfred dan news. 

c. Verba (verb) 

Verba berfungsi menyatakan tindakan yang dilakukan oleh subjek 

dalam suatu kalimat. 

 Contoh: 

(3) Alfred writing news. 

2. The words that modify the central core words. They are adjectives and 

adverbs. Kata-kata yang memodifikasi inti pusat suatu kata, yaitu 

adjektiva dan adverbial. 

a. Adjektiva (Adjective) 

Fungsi dari adjektiva adalah menerangkan atau menambahkan 

makna pada nomina. 

 Contoh: 

(4) He want to be a good journalist. 

Dalam kalimat tersebut, kata good merupakan adjektiva karena asjektiva 

menerangkan nomina he. 

b. Adverbia (adverb) 

Fungsi adverbial adalah menerangkan atau menambah makna pada 

            suatu verba, adjektiva, atau adverbial lain dalam kalimat.  

Contoh :  



(5) She threw the pen quickly 

Pada kalimat tersebut adverbia quickly menerangkan verba threw. 

3. The words that show a particular kind of connecting relationship between 

these four parts of speech. They are preposition and conjunction. Kata-kata 

yang menunjukan satu macam hubungan yang tersambung yang biasanya 

antara empat kelas kata ini, yaitu preposisi dan konjungsi. 

a.  Preposisi (preposition) 

Preposisi berfungsi sebagai penunjuk hubungan posisi, arah, waktu 

dan lainnya antara satu kata dengan lainnya.  

Contoh:  

(6) she brings the dictionary for her friend in that class. 

Pada kalimat diatas, kata dictionary dan her friend dihubungkan dengan 

menggunakan preposisi for. 

b. Konjungsi (conjunction) 

Fungsi konjungsi adalah menggabungkan atau menghubungkan 

kata, frasa, maupun klausa.  

Contoh:  

(7) he has travelling for a years and he loves it.  

 

2.1.3   Pembentukan Kata (Word Formations) 

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 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 ". 

Sedangkan pemajemukan (compounding) adalah proses penggabungan 

dua kata. Yule (2006: 54) berpendapat "This combining proses, technically known 

as compounding" yang berarti proses penggabungan seperti ini, secara teknis 

dikenal dengan pemajemukan. 

Jenis pembentukan kata lainnya seperti conversion, clipping, acronyms, 

backformation dan blending dapat diartikan sebagai berikut: 

Conversion adalah jenis pembentukan kata yang mengubah kelas kata dari sebuah 

morfem tanpa mengubah morfem tersebut. 

Contoh:  

(8) Cup (noun)  ... to cup her tears (verb) 

Acronyms adalah jenis pembentukan kata dari penggabungan inisial huruf atau 

bagian dari sebuah kata. 

Contoh:  

             (9)     AIDS  (noun)     Aqcuired immune deficiency syndrome 



Clipping adalah jenis pembentukan kata dengan memperpendek sebuah kata, dan 

digunakan dalam situasi yang informal. 

Contoh:   

(10 ) Television  Telly 

Backformation adalah jenis pembentukan kata dimana kata tersebut terbentuk dari 

penambahan, dan atau penghilangan afiks. 

Contoh:  

(11) Edit  Editor. 

Selanjutnya, Blending adalah proses pembentukan kata dimana dua buah kata 

disatukan menjadi sebuah kata baru. 

Contoh: 

(12) break + leg  Break a leg. 

 

2.1.4  Kata Majemuk (Compound Word) 

Kata majemuk secara singkat dapat diartikan sebagai pembentukan sebuah 

kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih. McManis (1987: 129) 

menuliskan kata majemuk dengan " A compound is a word formed by the 

combinantion of two independent words" kata majemuk adalah sebuah kata yang 

dibentuk oleh kombinasi dari dua buah kata. Fabb (2001: 68) menyatakan " A 

compound is a word which consists of two or more words" dapat diartikan bahwa 

kata majemuk adalah kata yang terdiri dari dua kata atau lebih. 

Fabb (2001: 66 - 67) membagi tipe kata majemuk menjadi tiga bagian, 

yaitu : 

 



1. Endocentric Compound. 

Fabb mengartikan ''Compounds which have a head are called endocentric 

compound". Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa kata majemuk 

endosentrik adalah kata majemuk yang mempunyai hulu (head). Pendapat yang 

sama dikemukakan oleh Lyons (1968: 108) " an endocentric compound is one 

that has a head". 

Contoh: (13)    Postman         =         Post     +       Man 

 

Modifier Head 

2. Exocentric Compound 

Kata majemuk eksosentrik adalah kata majemuk yang tidak mempunyai 

hulu (head) seperti yang dikemukakan Fabb "Compounds without a head are-

called exocentric compounds". Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan kata 

majemuk eksosentrik adalah kata majemuk yang tidak mengandung satu unsur 

ini dari gabungan kata tersebut. 

Contoh:  

(14) boyfriend. Kata boy berarti anak laki laki dan friend berarti teman. Ketika 

dua kata tersebut digabungkan, kata tersebut tidak bisa diartikan sebagai teman 

anak laki laki. Tetapi memiliki makna baru yang berarti pacar atau kekasih dari 

perempuan. 

 

3. Co-ordinate Compound 

Mengenai pengertian co-ordinate compound, Fabb menyatakan: 

"There is a third kind of compound, where there is some reason to think of 
both    words are as equally sharing head-like characteristics, as in 



student-prince (both student andprince); these are called 'appositional' or 
co-ordinate compound" 
  

Ada bentuk ketiga dari bentuk pemajemukan, dimana ada beberapa alasan 

bahwa kedua kata tersebut sama-sama berbagi karakteristik hulu/head, seperti 

pada kata student-prince (keduanya berarti murid dan sekaligus pangeran); hal 

tersebut dinamakan appositional atau co-ordinate compound.  

Contoh:  

(15) content-sharing, maid-servant, dsb. 

 

2.1.5 Kategori Compound (Compound Categories) 

Secara umum, dalam bahasa Inggris dikenal beberapa kategori 

compound, diantaranya adalah: 

2.1.5.1 Compound Nouns 

Compound nouns terbentuk dari dua kata atau lebih dimana kata tesebut 

berfungsi sebagai nomina (noun). 

Compound nouns dapat berupa countable, uncountable,singular, maupun 

plural. Seperti contoh yang dikemukakan oleh Cobuild (1998), sebagai berikut: 

a) Countable : x-ray. 

b) Uncountable : make-up 

c) Singular : mother-tongue 

d) Plural : French fries, vocal cords 

Compound noun juga dapat terbentuk dari berbagai kombinasi 

kategori leksikal, seperti yang diungkapkan oleh Yule (2006:202). 

Noun Noun Basketball 



adjective noun Deadline 

verb verb Press release 

verb noun Splitpage 

noun verb content-sharing 

 

2.1.5.2 Compound Verb 

Compound verbs adalah kata majemuk yang biasanya tergabung dari 

sebuah preposisi dan sebuah kata kerja, walaupun terdapat juga kombinasi lainnya 

yang dapat membentuk kata majemuk. 

Contoh: 

Verb + Verb outline 

Noun + Verb newsgathering 

Adjective + Verb dry-cleaning 

Preposition  Verb Underestimate 

 

2.1.5.3 Compound Adjectives 

"A compound adjectives is a modifier of a noun. It consists of two or 

more more morphemes of which the left hand component limits or changes 

the modification of the right hand one, as in the dark green dress; dark limits the 

green that modifies dress ".  

Kata Majemuk Adjektiva adalah modifikasi dari nomina. Terdiri dari 

dua atau lebih morfem yang dimana komponen yang sebelah kiri atau perubahan 



dari modifikasi dari komponen yang sebelah kanan, seperti pada kata green dress; 

kata green mengarah pada modifikasi dari kata dress. 

Contoh: 

Noun + Adjective sky-high 

Adjective + Adjective pink-black 

Preposition + Adjective overtall 

 

2.1.6 Hulu (head) 

Fabb (2001: 70) menjelaskan, " in English, the head of a endocentric 

word is on the right". Dalam bahasa Inggris, sebuah hulu (head) dari sebuah 

kata majemuk endosentrik berada di sebelah kanan. 

la juga mengemukakan pengertian hulu dengan"... it represents the core 

meaning of the constituent, and it is the same word class ". Sebagai contoh Fabb 

(2001: 67) menjelaskan, " for example, in sneak-thief thief is the head (a 

sneak-thief is a kind of thief; thief and sneak-thief are both nouns)". 

 

2.1.7 Modifier 

 Kridalaksana (2001:139) Menerangkan bahwa modifikator atau modifier 

adalah unsur yang membatasi, memperluas atau menyiratkan induk kata majemuk. 

Sedangkan dalam Let’s Write English (1980:107) Wishon & Burks berpendapat 

bahwa terdapat beberapa modifier yang dapat mengikuti nomina dalam kata 

majemuk. 

 



2.1.8 Ciri-ciri Kata Majemuk 

 Kata majemuk seperti yang telah dibahas diatas tersiri dari dua kata atau 

lebih yang secara semantis membentuk makna baru. Pembentukan yang minimal 

terbentuk dari dua kata itu membuat kata majemuk agak sulit dibedakan dari frase. 

Pendapat untuk menentukan ciri-ciri kata majemuk sehingga benar-benar berbeda 

dari frase, telah dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa, diantaranya oleh Quirk, 

O’Grady, dan Chaer.  

 

 Ciri-ciri tersebut dilihat dari berbagai segi, sebagaimana terlihat pada table 

berikut ini: 

 Kata Majemuk Frase 

Cara Penulisan - Serangkai (contoh : headline) 
- Terpisah (contoh: breakout 

format) 
- Memakai tanda hubung ( 

contoh: content-sharing) 
 

- Terpisah  (contoh: 
investigative 
reporting) 

Ciri Fonologis - Penekanan pada komponen 
pertama 

Penekanan pada 
komponen terakhir 

Ciri Sintaksis - Tidak dapat disisipi kata lain - Dapat disisipi 
kata lain 

Tabel 1.  Perbedaan Kata Majemuk dan Frase 

 

2.2 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) " Semantic 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   Semantik merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang makna kata dan kalimat atau semantic 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 kosakata 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. 

 

2.2.1 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 reditions 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 didalam teks, struktur, elemen struktur, 

kelas kata, istilah dalam sistem atau bentu-bentuk lain yang mungkin. 

 

2.2.2 Jenis Jenis Makna 

Penggunaaan bahasa dapat menimbulkan makna yang bermacam 

macam bila seseorang melihat bahasa tersebut dari segi atau pandangan yang 

berbeda. Chaer (1990) membagi makna menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Makna Leksikal dan Makna Gramatikal 

Makna leksikai (lexical meaning) merupakan makna yang muncul 

saat suatu kata atau leksem berdiri sendiri sebagai kata. Chaer (1990: 62) 

makna leksikal berarti "makna yang sesuai dengan hasil observasi alat 

indera, atau makna yang sungguh nyata". 

Makna gramatikal (grammatical meaning) menurut Chaer adalah 

makna yang muncul akibat proses gramatikal seperti afiksasi, komposisi, 

reduplikasi, dan klimatisasi atau akibat berfungsinya kata dalam kalimat. 

Contoh pada kata paper ketika mendapat penambahan sufiks -s berubah 

maknanya dari kertas menjadi banyak kertas. 

2. Makna Denotatif dan Makna Konotatif 

Makna denotatif adalah makna asli, atau makna sebenarnya yang 

dimiliki oleh sebuah kata atau leksem sedangkan makna konotatif adalah 



makna kiasan atau makna lain yang ditambahkan pada makna denotative untuk 

mendapatkan efek tertentu dalam kata tersebut. 

3. Makna Konseptual dan Makna Asosiatif 

Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata 

terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Sedangkan makna asosiatif adalah 

makna sebuah kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata tersebut 

dengan sesuatu di luar bahasa. Makna konseptual memiliki kesamaan dengan 

makna leksikal, makna denotative dan referensial. 

 

3 . Istilah 

Pengertian istilah menurut Muegge (2001:17) adalah 

“Terms are words and compound words that in specific contexts are given 

specific meanings, meanings that may deviate from the meaning the same words 

have in other contexts and in everyday language”. Istilah adalah kata dan kata 

majemuk yang dalam konteks tertentu diberikan makna yang khusus, makna yang 

mungkin menyimpang dari arti kata-kata yang sama dalam konteks lain dalam 

bahasa sehari-hari. 

Didalam bahasa Indonesia, Pengertian pengistilahan adalah proses 

penamaan atau penyebutan yang lebih banyak berlangsung seacar arbitrer, maka 

pengistilahan lebih banyak berlangsung menurut suatu prosedur. Ini terjadi karena 

pengistilahan dilakukan untuk mendapatkan “ketepatan” dan “kecermatan” makna 

untuk suatu bidang keilmuan atau kegiatan. 

 

 



4 . Jurnalistik 

 Defenisi jurnalistik sangat banyak, namun pada hakekatnya sama. Para 

Pakar, praktis, tokoh komunikasi atau tokoh jurnalistik mendefinisikan berbeda-

beda. Secara harfiah, jurnalistik (journalistic) artinya kewartawanan atau hal-

ihwal pemberitaan. Kata dasarnya “jurnal” (journal), artinya laporan atau catatan, 

atau “jour” dalam bahasa Perancis yang berarti “hari” (day) atau “catatan harian” 

(diary) atau dalam bahasa Belanda journalistiek artinya penyiaran catatan harian. 

 F. Fraser Bond dalam buku An Introduction to Journalism menyatakan: 

“Journalism embraces all the forms in which and trough which the news and 

moment on the news reach the public”. Jurnalistik adalah segala bentuk yang 

membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. 

Dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit 

dan menulis untuk surat kabar, majalah atau media berkala lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


