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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa baik lisan maupun tulisan merupakan alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan suatu ide, gagasan, pikiran, perasaan, pengalaman dan pendapat. 

Oleh karena itu bahasa menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Agar informasi dapat diterima dengan baik, pemakai bahasa harus memperhatikan 

aturan-aturan yang ada dalam bahasa. Setiap rangkaian kata harus mengikuti 

aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa tersebut. 

Sebuah kata dalam suatu bahasa dapat berupa simple word seperti table, good,

dan look atau dapat berupa complex word seperti impossible, quickly, dan fastly. 

Salah satu cara untuk memaknai suatu kata, dapat dilihat dari proses pembentukan 

kata, misalnya kata impossible dan important. Kata yang pertama yaitu impossible

merupakan complex word dari im+possible sedangkan kata important merupakan 

simple word yang sudah tidak dapat di bagi karena merupakan morfem bebas. 

Ilmu yang mempelajari pembentukan kata adalah morfologi yang salah satu 

bagiannya mempelajari proses pembentukan kata dengan penambahan kata 

disebut afiksasi. Afiks di dalam bahasa Inggris terdiri dari prefiks dan sufiks. 

Prefiks adalah imbuhan yang ditempatkan pada awal sebuah kata sedangkan 

sufiks adalah imbuhan yang ditempatkan pada akhir sebuah kata. Prefiks terbagi 



2 

menjadi dua yaitu prefiks derivasional dan prefiks infleksional. Prefiks 

derivasional adalah prefiks yang membentuk kata baru dengan perubahan makna 

namun tidak mengalami perubahan kategori, misalnya kata unlock berasal dari 

prefiks un- dan kelas kata verba lock yang mengalami perubahan makna tapi tidak 

mengalami perubahan kelas kata. Contoh yang lainnya adalah pada kata “agree”

yang bermakna setuju setelah dilekatkan dengan prefiks dis- akan berubah 

menjadi disagree yang berubah makna menjadi tidak setuju. Oleh karena itu 

melalui penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis struktur dan makna 

prefiks derivasional. 

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah majalah Weekender. Majalah 

Weekender merupakan alat informasi yang menggunakan media cetak untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat berupa berita fakta, gaya hidup, 

yang diterbitkan oleh Jakarta Post News Company di Jakarta. Majalah ini diambil 

tahun 2011 dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2011. Bahasa yang 

digunakan dalam majalah ini adalah bahasa Inggris.  

Penulis menggunakan majalah ini karena majalah ini majalah yang dapat 

dipahami dari segi bahasanya dan masalah yang akan diteliti oleh penulis juga 

terdapat di dalam majalah ini, sehingga mempermudah penulis dalam mencari 

data untuk bahan karya ilmiah yang ditulis. 
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Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk menganalisis data yang 

tergolong pada prefiks derivasional dalam majalah tersebut secara lebih 

mendalam ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Struktur dan Makna Prefiks 

Derivasional dalam Majalah Weekender” satu kajian Morfologis. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Prefiks derivasional apa saja yang terdapat dalam majalah weekender edisi 

tahun 2011 dan kelas kata apa saja yang dilekati oleh prefiks tersebut? 

2. Apa saja makna yang terkandung dalam prefiks derivasional tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

 Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Struktur dan Makna Prefiks 

Derivasional dalam Majalah Weekender kajian morfologis, maka data dalam 

penelitian ini dikaji dan dibatasi dari segi morfologi. Masalah yang diteliti yaitu 

mengenai  bagaimana proses struktur pembentukan kata dan kelas kata. Sumber data 

yang dipakai yaitu majalah Weekender edisi Januari 2011 sampai Desember 2011. 

Agar analisis ini tidak meluas, penulis akan mengambil data berupa kalimat. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis prefiks derivasional apa saja yang 

terdapat dalam data penelitian 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis makna apa saja yang terkandung 

dalam data penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan pembaca 

mengenai Prefiks, terutama prefiks derivasional sesuai dengan kata yang 

dilekatinya. 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini adalah tentang penggunaan Struktur dan 

Makna Prefiks Derivasional dalam Majalah Weekender. Alasan digunakannya naskah 

majalah Weekender adalah karena majalah ini merupakan majalah yang 

menggunakan kata atau penambahan kata dalam penulisannya. Seperti yang sudah 

diketahui  bahwa  prefiks muncul pada media cetak seperti majalah atau surat kabar. 

Dengan demikian, maka majalah Weekender ini layak untuk dianalisa menurut 

identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas. 
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 Dalam pengumpulan data, penulis mengambil beberapa contoh prefiks atau 

imbuhan kata pada majalah Weekender tersebut. Data-data tersebut dikelompokkan 

menurut bentuk prefiksnya. Kemudian penulis menganalisis perubahan makna dan 

kelas kata yang terdapat dalam kata yang dilekatinya tersebut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan Bab I. Dalam bab, ini penulis membahas 

pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan 

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

penulisan skripsi ini. 

 Dalam Bab II, penulis membahas tentang kajian pustaka yang berisi tentang 

landasan teori yang dipakai, dalam hal ini termasuk didalamnya teori mengenai 

deskripsi analisis kata mengenai pembentukan kata baru, mengenai morfologi dalam 

linguistik, dan mengenai makna kata.  

 Dalam bab III, penulis menganalisis struktur dan makna prefiks derivasional

dalam majalah Weekender yang dikategorikan berdasarkan bentuk secara morologi 

dan dianalisis mengenai struktur kelas kata apa saja yang terjadi pada pembentukan 

kata  di dalam majalah Weekender tersebut. 

 Hasil analisa pada Bab III tersebut akan diambil kesimpulan dan saran yang 

kemudian dikaji di Bab IV. 


