
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Bahasa merupakan media atau sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, 

pikiran, perasaaan, pengalaman, pendapat ataupun informasi antar sesama 

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

manusia. Bahasa bukanlah suatu hal yang bersifat acak dan tanpa aturan, 

tetapi bahasa merupakan suatu hal yang sistematis dan dapat dijelaskan secara 

ilmiah. Karena sifat-sifatnya yang seperti itulah penggunaan bahasa perlu 

dilakukan dengan baik dan benar agar tujuan dari pengguna bahasa itu 

tercapai.  

Surat kabar The Jakarta Post merupakan alat informasi yang 

menggunakan media cetak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

berupa fakta yang dirangkum dalam bentuk berita (news), yang diterbitkan 

oleh Jakarta Post News Company yang bertempat di kota Jakarta. Bahasa yang 

digunakan dalam surat kabar ini ialah bahasa Inggris, Penulis menggunakan 

surat kabar The Jakarta Post karena ingin memahami pembentukan suffiks –er 

dalam sebuah kata dari kalimat-kalimat yang ditulis dalam surat kabar ini. 

Alasan dipilihnya surat kabar ini selain menyediakan informasi berita dalam 

negeri ataupun luar negeri yang dapat menambah pengetahuan penulis dan di 

dalam surat kabar ini terdapat juga beberapa contoh kata yang bersufiks –er 

oleh karena itu surat kabar mempermudah penulis dalam mencari data yang di 

butuhkan untuk bahan karya ilmiah yang ditulisnya. 



Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah kalimat yang diambil dari 

sebuah karya tulis, yaitu sebuah surat kabar. Hal ini dilakukan, sebab karya 

tulis dianggap mewakili penggunaan suatu bahasa oleh masyarakat secara 

umum pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, penulis surat 

kabar itu juga dianggap mewakili masyarakat sebagai pembaca. 

Topik dan bahan dari penelitian ini adalah morfem bersufiks “-er”. Hal 

ini disebabkan keinginan penulis untuk meninjau dan menganalisis sufiks –er 

berdasarkan penggunaannya dan dari sudut pandang morfologis. Secara 

morfologis, banyak hal yang bisa diuraikan dalam topik ini, sehingga 

penelitian dengan topik ini bepotensi untuk menghasilkan kesimpulan, 

bemanfaat dan menarik. 

Kata merupakan unsur yang paling penting di dalam pembentukan suatu 

bahasa. Kata dapat dilekatkan dengan morfem lain (prefiks atau sufiks) dan 

dapat membentuk sebuah kata baru, Setiap kata mengandung konsep makna 

yang mempunyai peran di dalam pelaksanaan bahasa, begitu pula dengan kata 

yang bersufiks “-er” memiliki beberapa kategori, oleh karena itu melalui 

penelitian ini penulis mencoba menganalisis kata yang bersufiks “-er” yang 

memiliki kategori sebagai derivasional atau infleksional dan dari katagori 

tersebut ada yang dapat merubah arti ataupun hanya kelas kata. Oleh karena 

itu, penulis mencoba menganalisis terjemahan kata yang bersufiks “-er” dari 

bahasa inggris ke dalam bahasa Indonesia melalui tinjauan morfologis pada 

surat kabar The Jakarta Post. 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka kami 

mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas lebih lanjut di dalam makalah 

ini sebagai berikut: 

1. Termasuk jenis derivational atau inflektionalkah  kata yang bersufiks  

“-er”? 

2. Jenis kata apa saja yang dapat berimbuhan sufiks  “-er”?  

3. Proses perubahan apakah yang terjadi saat suffiks-er melekat pada suatu 

free morpheme? 

 

1.3.Batasan Masalah  

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Analisis suffiks-er dalam surat kabar 

The Jakarta Post”, maka data yang dianalisis dibatasi dari Headlines surat 

kabar The Jakarta Post yang diterbitkan bulan Januari-April tahun 2010 dan 

dikaji berdasarkan kajian secara morfologis. Masalah yang diteliti yaitu 

mengenai penggunaan suffiks-er dilihat dari jenisnya yang digunakan dalam 

surat kabar The Jakarta Post. 

Sumber data yang dipakai yaitu artikel surat kabar The Jakarta Post yang 

diterbitkan oleh Jakarta Post News Company. Artikel tersebut dapat diakses 

via internet melalui sebuah situs yang menyediakan berbagai informasi 

tentang News Up Date yaitu http://www.thejakartapost.com. 

 

 

 



1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Menganalisis suffix “-er” berdasarkan jenis derivational atau inflektional. 

2. Mendeskripsikan jenis kata yang dapat dilekati oleh suffix (bound 

morpheme) “-er”. 

3. Mengetahui proses  perubahan yang terjadi saat suffiks “-er” melekat 

pada suatu free morpheme . 

 

1.5. Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini adalah tentang penggunaan suffiks-er 

pada artikel surat kabar The Jakarta Post. Alasan digunakannya artikel surat 

kabar The Jakarta Post ini adalah karena dalam surat kabar tersebut 

mempunyai beberapa contoh kata yang bersufiks “-er” baik yang termasuk 

derivational atau infleksional, dan contoh suffiks-er, maka artikel surat kabar 

The Jakarta Post ini layak untuk dianalisa menurut identifikasi masalah yang 

telah disebutkan diatas. 

Adapun dalam penelitian ini teori-teori morfologis yang menjadi acuan 

utama adalah teori-teori yang dikemukakan oleh Bauer (1988) dan Chalker 

(1984). Hal ini dilakukan untuk menjadikan analisis dalam penelitian ini lebih 

teratur dan terarah, dan menghindari kerancuan yang disebabkan oleh 

penggunaan berbagai teori atau pendapat saling bertentangan. Penulis juga 

menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berupaya 

menggambarkan suatu keadaan yang sistematis, hal-hal atau peristiwa secara 

aktual dan akurat. Untuk mendapat gambaran yang sistematis tersebut, 



diperlukan penjelasan, analisa, dan pengkelasifikasian data yang ada, dimana 

hal tersebut disebut proses studi deskriptif. 

 

1.6.Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan bab I yang membahas pendahuluan, yang 

mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, 

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

penulisan. 

Bab II yang membahas tentang kajian pustaka berisi tentang landasan teori 

yang dipakai, dalam hal ini termasuk didalamnya teori analisis  

Penulis menganalisis data tentang penggunaan suffix –er yang berdasarkan 

pembentukan kata dan jenisnya dari artikel surat kabar The Jakarta Post 

dalam Bab III. 

Hasil dari analisis pada Bab III tersebut akan diambil kesimpulan dan 

saran yang kemudian dikaji di Bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


