
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

 Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti 

“dengan” dan kata tattein yang berarti “menempatkan”. Menurut O’Grady 

(1992:181), “Syntax is the system of rules and categories that underline sentence 

formation in human language”. O’Grady mengatakan bahwa sintaksis adalah 

sebuah sistem aturan-aturan dan kategori-kategori yang menggarisbawahi 

pembentukan kalimat dalam bahasa manusia. Sintaksis menurut Trask (1999:305) 

ialah “Syntax: Sentence structure, or the branch of linguistics which studies this.” 

Trask menyatakan bahwa sintaksis merupakan struktur kalimat atau cabang ilmu 

linguistik yang mempelajari struktur kalimat. 

 Sintaksis menurut Ramlan (2001:18) ialah “Bagian atau cabang dari ilmu 

bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa, 

berbeda dengan morfologi yang membicarakan seluk beluk kata dan morfem.” 

Menurut Crystal (1980:346), “a traditional term for the study of rules governing 

the way words are combine to form sentences in a language.” Dia menjelaskan 

bahwa sintaksis adalah suatu istilah yang mengandung makna pengaturan kata-

kata yang dikombinasikan sehingga membentuk kalimat dalam bahasa. 

Selanjutnya Stryker dalam Tarigan (1983:3) menyatakan, “Syntax is the study of 

patterns by which words are combined to make sentences”. Dapat dikatakan 

bahwa sintaksis adalah ilmu yang mempelajari pola-pola yang digunakan untuk 

menggabungkan kata-kata menjadi kalimat. 



 Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sintaksis 

adalah bagian dari linguistik yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, 

klausa, dan kalimat. Sintaksis juga meliputi studi tentang satuan, peran, fungsi, 

dan kategori. Serta membahas hubungan antara satuan-satuan tersebut dalam 

suatu kalimat. 

 

2.1.1  Kata 

Kata merupakan satuan terkecil dalam tataran sintaksis, tetapi dalam 

morfologi kata merupakan satuan terbesar. Definisi kata menurut Trask 

(1999:342), “Word is a Linguistic unit typically larger than a morphem but 

smaller than a phrase”. Dengan kata lain, kata adalah satuan linguistik yang lebih 

besar dari morfem tetapi lebih kecil dari frasa. Selanjutnya menurut Lyons 

(1995:46) “Word may be considered purely as form, whether spoken or written or 

alternatively, as composite expressions, which combine form and meaning”. 

Dengan ungkapan lain, kata dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi baik lisan 

ataupun tulisan yang merupakan gabungan antara bentuk dan arti.  

Melihat dari definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kata 

merupakan unit bahasa yang terdiri dari satu atau lebih morfem dan mempunyai 

makna tersendiri. 

Adapun jenis-jenis kata terdiri atas: 

a. Nomina ( Noun )  

Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan benda, nama, atau 

tempat atau kata yang dalam kalimat bisa menjadi subjek atau objek. Menurut 

Trask (1999: 206) pengertian nomina adalah “Noun is the part of speech 



which includes words like girl, tree and happiness. Traditional grammarians 

often tried to define a noun as the name of a person, place, or thing, but 

doesn‟t work”.  

Pendapat lain yang menerangkan tentang nomina adalah Kroeger (2005: 

33) “A noun is a word that names a person, place, or thing”. Kelas kata 

nomina dapat diidentifikasi dengan melihat morfem derivasional yang melekat 

pada kata tersebut seperti pada kata consistency atau communism atau melalui 

fungsinya dalam bentuk tunggal maupun jamak (girl/ girls), kepunyaan (her/ 

his).  

Klammer (2000: 67) memberikan beberapa contoh kata yang mempunyai  

kategori kelas kata nomina dalam kalimat  

(1) They know only the New York of the very rich 

(2) He spoke of the young James Joyce 

Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa dalam kalimat (1) frasa the 

New York merupakan frasa dengan kategori nomina demikian pula dalam 

kalimat (2) frasa the young James Joyce adalah frasa dengan kategori nomina. 

b. Verba ( Verb ) 

Menurut Trask (1999: 334) pengertian verba adalah “Verb is the part of 

speech which includes words like go, see, understand, and seem”. Kata kerja 

atau verba adalah kata yang menyatakan pekerjaan atau aktivitas atau kata 

yang dalam kalimat berfungsi sebagai predikat. Kata kerja menyatakan 

pernyataan tentang nomina atau kata benda, menanyakan suatu pertanyaan, 

atau memberikan perintah. Kata kerja bisa menjadi aktif atau pasif dan 

biasanya dalam bahasa Inggris menunjukkan waktu (tense or time of action). 



Pendapat lain mengenai kelas kategori verba seperti dijelaskan Kroeger (2005: 

33) “Verb is a word that names an action or event”. 

Klammer (2000: 68) memberikan beberapa contoh kata dengan kategori 

verba dalam kalimat 

(3) The baby ate 

(4) The house remained unlocked over the weekend  

Berdasarkan contoh di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kalimat (3) kata 

ate merupakan bentuk lampau dari verba eat dan termasuk ke dalam kelas kata 

kerja. Kata remained dalam kalimat (4) merupakan bentuk lampau dari verba 

remain dan termasuk ke dalam kelas kata kerja.  

c. Adjektiva (Adjective) 

Menurut Trask (1999: 3) pengertian adjektiva adalah “Adjective is the part 

of speech which includes words like big and beautiful. An adjective may take 

the prefix un- or in- to form another adjective, the suffix –ly to form an 

adverb, or the suffix –ness or –ity to form a noun”. Kata sifat atau adjektiva 

adalah kata yang menerangkan kata benda. Kroeger (2005: 33) menjelaskan 

bahwa “Adjective is a word that describes a state” dan memberikan contoh 

kata dengan kategori adjektiva dalam sebuah kalimat  

(5) They are foolish.  

Berdasarkan contoh kalimat di atas kata foolish merupakan kelas kata 

adjektiva. Kata foolish terdiri atas dua morfem, morfem bebas fool yang 

merupakan kelas kata nomina dan mofrem terikat –ish. 

Kelas kata adjektiva dapat diketahui melalui penambahan sufiks, seperti 

yang dijelaskan Kroeger (2005: 35) “For example, adjectives can be identified 



by the ability to take comparative and superlative suffixes (big, bigger, 

biggest; fat, fatter, fattest)”. Pendapat lain diungkapkan Klammer (2000: 71) 

mengenai adjektiva adalah “Adjectives are words that stand for a quality and 

modify or describe nouns, and most adjectives do” dan memberikan beberapa 

contoh kata yang mempunyai kategori kelas kata sifat atau adjektiva 

(6) The sun became hot 

(7) Our cat seems to be afraid 

Berdasarkan contoh kalimat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kalimat 

(6) pada kata hot dan dalam kalimat (7) pada kata afraid merupakan kata 

dengan kategori kelas kata adjektiva. 

 

2.1.2  Frasa 

 Frasa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di bawah tataran 

klausa. Menurut Miller (2002:54), “Phrase is a group of words without a verb 

that form part of a sentence.” Dengan kata lain frasa merupakan kelompok kata 

tanpa kata kerja yang membentuk bagian dari suatu kalimat. Richard, et al. 

(1985:39) mendefinisikan frasa sebagai berikut: “A phrase is a group of two or 

more words which can be used as a grammatical unit within a sentence”. Lebih 

lanjut, mereka menjelaskan bahwa frasa adalah kelompok yang terdiri atas dua 

atau lebih kata-kata yang bisa digunakan sebagai unit gramatikal dalam sebuah 

kalimat. Chaer (2003:222) berpendapat “Frasa lazim didefinisikan sebagai satuan 

gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis 

di dalam kalimat”.  



Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa frasa terdiri dari dua atau 

lebih kata-kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat.  

Jenis-jenis frasa menurut Miller (2002:17-20), sebagai berikut: 

a. Frasa nomina: “Noun phrase is the words that we have grouped together as a 

noun can all combine with determiners and adjectives to form larger 

phrases”. Frasa nomina adalah kata-kata yang mempunyai kelompok sebagai 

kata benda yang digabungkan dengan determiner dan adjektiva untuk 

membentuk frasa yang lebih besar.  

Contoh: 

1) I buy a new bag. 

 Pada data 1  a new bag adalah frasa nomina yang merupakan gabungan 

dari determiner a dan adjektiva new, serta nomina bag yang merupakan 

inti atau head pada phrase tersebut.  

b. Frasa Verba: “Verb phrase is the lexical consisting of verb has yet another 

set of combinatorial properties”. Frasa kata kerja merupakan penggabungan 

kata kerja dengan kategori kata yang lain.  

Contoh:  

2) The catcher dropped the ball. 

Frasa dropped the ball pada contoh data no (2) merupakan frasa verba 

dengan verba drop sebagai inti atau head yang digabungkan dengan 

pronomina the ball. 

 

 

 



c. Frasa Preposisi: “Propositional phrase is the class of the words making up 

the minor lexical category of preposition includes such items as near, in, on, 

before and after”. Frasa preposisi adalah kelas kata yang membentuk kategori 

leksikal preposisi. 

Contoh:  

3) She walked in the park. 

In the park merupakan frasa preposisi yang terdiri atas kata In sebagai 

preposisi sekaligus inti dari frasa, sedangkan the park merupakan frasa 

nomina yang terdiri dari determinator „the‟ dan nomina „park‟. 

d. Frasa Adverbia: “Adverbial phrase consist of an adverb and an optional 

specifier”.  Frasa adverbia terdiri dari adverb dan specifier. 

Contoh:  

4) He runs very quickly. 

Very sebagai specifier dan quickly sebagai adverbia. 

e. Frasa adjektiva: “Adjectival phrase (AP) with an adjective as a head”. Frasa 

adjektiva menjadikan kata adjektifa sebagai kata inti atau head. 

Contoh: 

5) She is very beautiful. 

Frasa adjektiva terdiri atas dua kata, yaitu kata very sebagai specifier dan 

kata beautiful sebagai adjektifa atau inti. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap frasa memiliki 

kata inti yaitu bagian frasa yang pokok, dengan kata lain inti frasa merupakan 

yang diterangkan.  

 

 



2.1.3  Klausa 

Klausa adalah bagian gramatikal yang lebih kecil dari kalimat. Klausa 

tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan intonasi final tetapi 

klausa memiliki subjek dan predikat. Waldhorn (1981:50) berpendapat bahwa “ A 

clause is a group of words containing a subject and a verb”. Jadi menurut 

Waldhorn klausa adalah kelompok kata yang terdiri dari sebuah subjek dan 

sebuah kata kerja. Selanjutnya menurut Trask (1999:35), “Traditionally, a clause 

a grammatical unit consisting of a subject and a predicate, and every sentence 

must consist of one or more clauses”. Pada umumnya, klausa adalah satuan 

gramatikal yang terdiri dari subyek dan predikat, dan setiap kalimat harus terdiri 

dari satu atau dua klausa. Swan (1995) berpendapat bahwa, “Clause is a part of a 

sentence which contains a subject and a verb, usually joined to the rest of the 

sentence by a conjunction”. Swan mendefinisikan klausa adalah suatu bagian dari 

kalimat yang mengandung sebuah subyek dan sebuah predikat, biasanya 

dihubungkan pada kalimat melalui kata penghubung. 

Klausa dapat dibagi menjadi dua yaitu klausa utama dan klausa 

subordinate. Klausa utama menurut Waldhorn (1981:50) adalah “Main clause is a 

group of words, containing a subject and a verb, which makes a complete 

statement.” 

Example: Men come and go, but the brook goes on forever. 

 Kalimat di atas terdiri dari dua klausa utama yaitu  Men come and go dan 

the brook goes on forever, setiap kalimat mampu untuk berdiri sendiri. 

 



 Klausa subordinate menurut Waldhorn (1981:50) adalah “Subordinate 

clause is a group of words, containing a subject and a verb, which depend on 

some other word or words in the sentence for its meaning.” Klausa subordinate 

selalu digabungkan dengan klausa utama oleh sebuah kata yaitu sebuah relative 

pronoun atau sebuah subordinating conjunction. 

Example: He cried because he had split milk. 

Subordinate clause pada kalimat di atas adalah he had split milk dan yang menjadi 

penghubung antara klausa utama dan klausa subordinate adalah konjungsi 

because. 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa klausa adalah satuan 

sintaksis berupa kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Klausa 

memang berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada 

fungsi sintaksis wajib yaitu subjek dan predikat. 

 

2.1.4  Kalimat 

 Kalimat menurut Hornby (2000:165), “Sentence is a set of words 

expressing a statement, a question or an order, usually containing a subject and a 

verb”. Hornby mengungkapkan bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata yang 

menjelaskan suatu pendapat, pertanyaan atau yang lainnya, umumnya terdiri dari 

subjek dan predikat. Menurut Longman (1987:1289), “Sentence is groups of 

words that usually contains a subject and a verb, expresses a complete idea or ask 

a question, and that, when written in English begins with a capital letter and ends 

with a full stop”. Dengan ungkapan lain, kalimat adalah kumpulan kata-kata yang 

biasanya terdiri dari subyek dan predikat, menggambarkan seluruh ide atau suatu 



pertanyaan, kemudian, ketika mulai menulis dalam bahasa Inggris dengan huruf 

besar dan diakhiri dengan titik.  

Menurut Chaer (1996:240) “ Kalimat adalah satuan sintaksis yang 

disusun dari kontituen dasar, yang biasanya menjadi klausa, dilengkapi dengan 

konjungsi bila diperlukan , serta disertai dengan intonasi final”. Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa kalimat adalah serangkaian kata-kata yang terdiri dari 

subyek dan predikat, serta dapat menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang 

diakhiri oleh titik. 

 

2.2 Morfologi 

 Morfologi merupakan bagian dari ilmu bahasa atau Linguistik, selain 

Fonetik, Fonologi, Sintaksis, dan Semantik. Selain itu, morfologi termasuk dalam 

ilmu bahasa deskriptif, yaitu ilmu yang mempelajari sistem suatu bahasa pada 

suatu masa tertentu. Menurut Aronoff (2005: 1) adalah “Morphology is the study 

of form or forms. In linguistics morphology refers to the mental system involved in 

word formation or to the branch of linguistics that deals with words, their internal 

structure, and how they are formed”. Maksud dari pendapat tersebut morfologi 

adalah studi pembentukan kata. Dalam ilmu morfologi linguistik mengacu pada 

sistem yang melibatkan pembentukan kata atau kepada cabang linguistik yang 

berhubungan dengan pembentukan kata, struktur internal kata, dan bagaimana 

kata dibentuk. Menurut Payne (1997:20-21), definisi dari morfologi adalah 

“morphology is the study of the internal structure of words”. Maksud dari 

pernyataan itu, morfologi adalah studi mengenai struktur internal dari kata-kata.  



Morfologi berhubungan dengan kata dan struktur internalnya dan 

mempelajari bagaimana perubahan kata itu terbentuk. Klammer (2000: 51) 

memberikan penjelasan tentang tujuan mempelajari morfologi adalah “Our 

purpose in studying morphology is to learn to analyze the structure of words and 

to use that analysis to help identify the parts of speech to which words belong”. 

Dari definisi di atas maka dapat diketahui bahwa secara umum tujuan mempelajari 

morfologi adalah untuk menganalisis struktur kata dan mengetahui kategori kelas 

kata tersebut. 

  

2.2.1 Morfem 

Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai arti, seperti 

yang dikatakan oleh Trask (1999:192) adalah “Morpheme is the smallest 

identifiable grammatical unit”. Menurut pendapat tersebut morfem adalah bagian 

terkecil yang diidentifikasi dari unit gramatikal. Definisi morfem menurut Aronoff 

(2005: 2) adalah “Morphemes often defined as the smallest linguistic pieces with 

a grammatical function”. Sehingga morfem sering didefinisikan sebagai bagian 

terkecil dalam linguistik yang mempunyai fungsi gramatikal. Morfem menurut 

Payne (1997:20-21) adalah “Morpheme is the smallest meaningful unit in the 

grammar of a language”. Maksud dari pernyataan itu, “morfem adalah unit 

terkecil yang memiliki makna dalam tata bahasa dari suatu bahasa.” Widdowson 

(1996: 45) memberikan pendapat mengenai morfem yaitu, “The two word is made 

up of two elements of meaning, or morphemes, the first of which is independent or 

free, and the second dependent, or bound”. Dari penjelasan di atas terkandung 



pengertian bahwa morfem diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu morfem bebas 

(free morfem) dan morfem terikat (bound morfem). 

 Dengan demikian pengertian dari morfem secara umum adalah satuan atau 

unit terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki makna dan merupakan bagian dari 

atau membentuk kata dalam tata bahasa dari suatu bahasa. 

 

2.2.2 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”. 

 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” (“kill” dan “buy” merupakan morfem bebas) 

2. “Killing” dan “buying” (“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.  

 

2.2.3 Morfem Terikat 

Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai 

kata. Maksudnya, morfem terikat atau bound morfem adalah satuan terkecil dalam 

bahasa yang selalu digabungkan atau dilekatkan dengan morfem lain, dalam hal 

ini afiks atau imbuhan. Pei dan Gaynor (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 Akhiran dianggap sebagai 

morfem terikat, sebab mereka tidak mampu 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. 

 

 



2.3 Proses Morfologi 

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

linguistics. This is not because it is the dominant subdiscipline, but because 

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

erat dengan stuktur internal pembentukan kata yaitu proses menghasilkan kata 

baru dari kata yang sudah ada sebelumnya dan membentuk arti kata yang baru 

pula. Ada beberapa proses morfologi yaitu antara lain ialah proses menghasilkan 

kata baru, yang dibentuk dengan cara afiksasi, compounding, blending, dan 

clipping. 

 

2.3.1 Afiksasi 

Afiks (imbuhan) adalah suatu suku kata (yang bukan merupakan suatu 

“kata”). Afiks dapat ditambahkan pada kata untuk menghasilkan kata yang 

lainnya. menurut Arnoff  (1988:234), “Affix is a bound morpheme that attaches to 

a root or a stem to form a new lexeme(derived form) or an inflected form or stem 

of an existing lexeme”.  Afiks merupakan bagian dari bound morpheme karena 

tidak dapat berdiri sendiri seperti “kata”. Selanjutnya menurut Jackson (2002:8), 

“affix is the general term for morphemes that cannot be used by themselves as 

simple word; they only occur “bound” to another morpheme”. Dengan kata lain 

imbuhan adalah istilah yang umum untuk morfem yang tidak bisa digunakan 

dengan sendiri sebagai kata sederhana; mereka hanya terjadi "morpheme terikat" 

ke morfem lain.  Menurut Quirk dalam bukunya A comprehensive Grammar of 

The English Language (1985:1520) afiksasi terbagi menjadi dua, yaitu: 

 



1. Prefixation; putting a prefix in front of the base. 

e.g. : a- (prefix)  + sleep (Verb)  = asleep (Adjective) 

   a- (prefix)  + stride (Verb)  = astride (Adverb) 

   a- (prefix)  + loud (Adjective) = aloud (Adverb) 

   be- (prefix) + witch (Noun)  = bewitch (Verb) 

2. Suffixation; putting a suffix after the base 

e.g. : friend (Noun)    + -less (suffix) = friendless (adjective) 

   differ (Verb)     + -ence (suffix) = difference (adjective) 

   apology (Noun) + -ize (suffix) = apologize (adjective) 

   explain (Verb)   + -ation (suffix) = explanation (adjective) 

 

2.3.1.1 Prefiks 

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. Prefiks ini dibagi menjadi beberapa 

macam antara lain: 

1. Prefiks Peyoratif (pejorative prefiks) 

a. Mal- (Buruk atau jelek) 

Melekat pada verba, participle, ajektiva, dan nomina, 

contohnya maltreat, malformed, malfunction, malnutrition. 

 

 



b. Mis- (keliru atau salah) 

Melekat pada verba, participle dan nomina, contohnya 

miscalculate, mishear, mislead, misfire. 

c. Pseudo (salah atau imitasi) 

Melekat pada nomina dan ajektiva, contohnya pseudo-

classicism, pseudo-intellectual (n-adj), pseudo-scientific. 

2. Prefiks Tingkatan atau Ukuran (prefixes of degree or size) 

a. Arch- (tertinggi atau paling tinggi) 

Melekat pada nomina, terutama mengacu kepada orang, 

contohnya archduke, archbishop. Dan biasanya dengan efek 

peyoratif, seperti arch-enemy, arch-fascist, arch-hyporcrite. 

b. Co- (bergabung) 

Melekat pada nomina dan verba, contohnya co-education, 

co-heir, co-pilot, cooperate, coordinate. 

c. Hyper- (ekstrim) 

Melekat pada ajektiva, seperti hypersensitive, hypercritical, 

hyperactive. 

d. Mini- (kecil) 

Melekat pada nomina (khususnya informal) seperti, mini-

market, mini-skirt, mini-cab. 

e. Over- (berlebihan) 

Melekat pada verba dan ajektiva, seperti overeat, 

overestimate, overplay, oversimply, overwork, overconfident. 

 



f. Sur- (berlebihan dan diatas) 

Melekat pada nomina, seperti surcharge, surtax. 

3. Prefiks Orientasi dan Sikap (Prefixes of Orintation and attitude) 

a. Anti- (menolak) 

Melekat pada ajektiva, seperti anti-social, anti-clerical, 

anti-clockwise, pada nomina, seperti the anti-warcampaign, anti-

missile, anti-war. 

b. Contra- (berlawanan) 

Melekat pada nomina, verba dan ajektiva, seperti 

contradistinction, contraindicate, contrafactual, contraflow. 

c. Counter- (menolak atau berlawanan) 

Melekat pada verba, nomina dan ajektiva, seperti counter-

espionage, counter-clockwise. 

d. Pro- (untuk atau sebelah dari) 

Melekat pada nomina dan ajektiva, seperti pro-communist, 

pro-American, pro-student. 

4. Prefiks Negatif (Negative Prefiks) 

a. A-, An- (sebelum vowels) 

Melekat pada ajektiva, seperti amoral, asexual, anhydrous 

dan dapat juga melekat pada nomina, seperti anarchy 

b. Dis- (Not) 

Melekat bebas pada kelas kata termasuk veba, seperti 

disobey, disloyal, disorder (n), disuse (n), disunity, discontent (n). 

 



c. In- (Not) 

Melekat pada ajektiva, seperti incomplete, invisible, 

incortrect. Prefiks “In-“ kurang produktif dibandingkan dengan 

prefiks “Un-“. 

d. Un- (Not) 

Melekat pada ajektiva dan participle, seperti unfair, unwise, 

unforgettable, unassuming, unexpected. 

5. Prefiks Reservatif atau Privatif (Reservative or Privative Prefixes) 

a. De- (mengacu pada aksi dan menghilangkan) 

Melekat pada nomina dan verba, contohnya decentralize, 

deforst, desegrete, de-escalate, denationalization. 

b. Dis- (mengacu pada aksi atau kurang) 

Melekat pada verba, seperti disconnect, disinfect, dan 

melekat juga pada ajektiva, seperti disinterested, discoloured. 

c. Un- (mengacu pada aksi dan menghilangkan) 

Melekat pada verba, seperti undo, untie, unzip. Unpack, 

unwarp dan dapat melekat pada nomina, seperti unseat, unhorse, 

unmask, unman. 

6. Prefiks Lokatif (Locative Prefixes) 

a. Fore- (bagian depan atau muka) 

Melekat pada nomina, seperti forearm, forehouse, 

foreground, foreleg, forename. 

 

 



b. Sub- (bawah) 

Melekat pada ajektiva, verba dan nomina, seperti 

subnormal, sublet, subdivide, subcontact, subsection. 

c. Super- (atas atau lebih dari) 

Melekat pada nomina, seperti superstructure, superscript. 

7. Prefiks Waktu dan Perintah (Prefixes Time and Order) 

a. Ex- (bekas) 

Melekat pada nomina, seperti ex-president, ex-serviceman, 

ex-husband. 

b. Pre- (sebelum) 

Melekat pada nomina dan ajektiva, seperti pre-war, pre-

school, pre-19
th

 century, pre-marital. 

c. Re- (lagi atau kembali) 

Melekat pada verba atau nominadan ajektiva, seperti 

rebuild, reclaim, re-use, recycle, re-evaluate, re-analysis, dapat 

juga melekat pada ajektiva, seperti renew. 

8. Prefiks Bilangan (Number Prefixes) 

a. Bi- (dua) 

Seperti biplane, bicycle, biped, bilateral, bifocal, bilingual.   

b. Multi- (banyak) 

Seperti multiform, multi-lateral, multiracial, multi-purpose. 

c. Semi- (setengah) 

Seperti semicircle, semivowel, semiquaver, semi-detached, 

semi-concious, semi-automatic. 



d. Tri- (tiga) 

Seperti tricycle, trisemester, tripartite, trinominal. 

e. Uni-, Mono- (satu) 

Seperti unisex, univalve, unilateral, unirectional; monorail, 

monoplane, monosyllabic. 

9. Prefiks Klasik (Classical Prefixes) 

a. Auto- (sendiri) 

Melekat pada ajektiva dan nomina, seperti autosuggestion, 

autobiography, automation, autocrat. 

b. Extra- (luar biasa atau sangat) 

Melekat pada ajektiva, terkadang ditulis sebagai kata 

terpisah, seperti she was extra affectionate that day. 

c. Tele- (jarak) 

Melekat pada nomina, seperti telescope, telegram, 

telephone, television. 

 

Prefiks dibagi menjadi dua jenis, antara lain: 

a. Infleksional Prefiks  

Infleksional prefiks adalah jenis yang tidak membentuk kata baru atau kata 

lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Menurut Verhaar 

(1996: 143), ”Infleksi adalah perubahan morfemis dengan mempertahankan 

identitas leksikal dari kata yang bersangkutan”. Misalnya dalam bahasa 

Indonesia adalah kata blokir yang berkelas kata verba, bila dilekati prefiks me-, 

menjadi memblokir yang berkelas kata sama yaitu verba dan bermakna sama yaitu 



membekukan; memberhentikan. Sementara itu dalam bahasa inggris tidak terdapat 

infleksional prefiks, semua morfem infleksional dalam bahasa inggris berupa 

sufiks. 

b. Derivasional Prefiks  

Derivasional Prefiks adalah prefiks yang dapat mengubah kelas kata atau 

mengubah makna dari suatu kata yang dilekatinya. Yang dimaksud dengan 

identitas leksikal di sini berkenaan dengan kelas kata dan makna. Misalnya dalam 

bahasa inggris kata tidy yang bermakna neat (rapi), bila dilekatkan dengan prefiks 

un-, menjadi untidy yang bermakna not neat (tidak rapi), kata agree yang 

bermakna approve (setuju), bila dilekatkan dengan prefiks dis-, menjadi disagree 

yang bermakna not approve (tidak setuju). 

 

2.3.1.2 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 Arnoff (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 (ie, dark+ness)”, 

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

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



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 wordis formed: 

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

membentuk kata baru. Contohnya: ketika “ful” ditambahkan pada kata 

“help” maka sebuah kata terbentuk “helpful”. (www.wordnet.com) 

Beberapa contoh sufiks, antara lain:  

1. Girl + (sufiks “-s”)  < Girls 

2. Drive + (sufiks “-er”)  < Driver 

3. Explain + (sufiks “-ation”)  < Explanation  

4. Comfort + (sufiks “-able”) < Comfortable 

5. Play + (sufiks “-ful”)  < Playful 

6. Danger + (sufiks “-ous”) < Dangerous 

7. Use + (sufiks “-less”)  < Useless 

8. Dirt + (sufiks “-y”)  < Dirty 

 

Sufiks dibagi menjadi dua jenis, antara lain: 

a. Infleksional Sufiks  

Infleksional Sufiks 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 perubahan makna dapat dikatakan bersifat infleksional. 

Selain itu, disini kelas katanya tidak mengalami perubahan, dan perubahan makna 

itu bersifat gramatikal. 

Contoh:  

This house is big enough, but I think I need a bigger house than it. 

Kata “big” yang berarti besar, setelah dilekati sufiks –er menjadi “bigger”, 

memiliki arti “lebih besar” (comparative). Walaupun “bigger” sekilas terlihat 

memiliki arti yang berbeda dari “big” namun pada dasarnya kedua kata tersebut 

masih memiliki arti “besar”.  

Dalam hal ini, sufiks –er tidak mengubah baik makna maupun kelas kata 

(part of speech) dari kata “big” tersebut. Kata “big” merupakan kata sifat 

(adjective) dan setelah dilekati sufiks –er menjadi kata “bigger”, kata “bigger” 

tidak mengalami perubahan kelas kata dan masih tetap sebagai kata sifat 

(adjective). 

 

b. Derivasional Sufiks 

 Derivasional Sufiks 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. 

Contoh: 

The dancer performs a traditional dance. 

 



Kata “dance” memiliki arti “tarian” dan kelas katanya adalah kata benda 

(noun). Setelah kata “dance” dilekati sufiks –er menjadi “dancer”, walaupun kelas 

katanya tidak berubah (masih tetap kata benda), kini memiliki arti yang berbeda 

“dancer” yaitu “penari” atau “orang yang melakukan tarian (agent noun)”. 

Menurut Bauer (1988:12), sifat yang berhubungan dengan perubahan kelas kata 

dapat dikatakan bersifat derivasional. Adapun salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi atau menjadi penyebabnya adalah proses sufiksasi. Salah satu 

contohnya adalah sebagai berikut 

Ice breaker is someone who breaks some situation. 

Pada contoh di atas ini, kata “break” memiliki arti “mematahkan atau 

memecah” dan kelas katanya adalah kata kerja (verb). Namun setelah dilekati 

sufiks –er, arti maupun kelas katanya berubah. “breaker” memiliki arti “pemecah 

atau seserorang yang mematahkan sesuatu” dan termasuk ke dalam kelas kata 

benda (noun).  

Berdasarkan contoh-contoh di atas, bila melekat pada kata tertentu, sufiks 

–er dapat mengubah baik arti dari kata yang dilekatinya maupun kelas kata dari 

kata tersebut. 

 

2.3.2 Compounding 

Menurut Noel dan Staselavage (2001:129), “A compounding is  a word 

formed by the combination of two independent words. Mereka berpendapat bahwa 

Compounding adalah suatu kata yang dibentuk oleh kata dua kata yang dapat 

berdiri sendiri (morfem bebas). 

 



Contoh:  

a) Girlfriend dari kata Girl + friend 

b) Textbook dari kata Text + book 

c) Lifeguard dari kata Life + guard 

d) Blackbird dari kata Black + bird  

e) Darkroom dari kata Dark + room 

f) Smalltalk dari kata Small + talk 

g) Bittersweet dari kata Bitter + sweet 

h) Sleepwalk dari kata Sleep + walk 

 

2.3.3  Blending 

Menurut Aronoff (2005:133), “Blends also called portmanteau words, are 

formed by combining parts of more than one word”. Dengan kata lain blending 

adalah Campuran juga disebut portmanteau (gabungan dari dua kata), dibentuk 

dengan  menggabungkan bagian-bagian lebih dari satu kata. 

Contoh: 

a)    smog  < smoke + fog  

b)   chunnel < channel + tunnel 

c)   motel  < motor + hotel 

d)   bit  < binary + digit 

e)   cyborg < cybernetic + organism 

f)   spork  < spoon + fork  

 

 



2.3.4 Clipping 

Menurut Aronoff (2005:133), “Clipping is the creation of a new word by 

truncate of an exiting one”. Dia mengatakan bahwa “clipping adalah menciptakan 

kata baru  dengan memotong dari suatu ada”. 

Banyak contoh nama panggilan seseorang (nicknames) yang melalui 

proses clipping, diantaranya: 

a. Rob (< Robert) 

b. Trish (<Particia) 

c.  Sue (<susan) 

Dan beberapa contoh kata yang melalui proses clipping, diantaranya:  

a. ad (<advertisement), 

b. cable (<cablegram) 

c. doc (<doctor) 

d. exam (<examination) 

e. fax (<facsimile) 

f. gas (<gasoline) 

g. gym (<gymnastics, gymnasium) 

h. memo (<memorandum) 

i. mutt (<muttonhead) 

j. pub (<public house) 

k. pop (<popular music) 

l. flu (<influenza). 

 

 



2.4 Sufiks “-er” 

Sufiks “-er” ialah salah satu sufiks yang dapat membentuk kata benda 

(noun) dari suatu kata sifat (adjective), yang memiliki arti seseorang atau sesuatu 

yang berhubungan dengan, serta dapat pula membentuk kata benda dalam bahasa 

slang (variasi bahasa yang bersifat khusus dan temporal). Sufik “-er” dapat 

membentuk kata kerja (verb) yang memiliki arti suatu tindakan, tindakan 

berulang-ulang atau menirukan bunyi suatu kata kerja. Selain itu, Sufiks “-er” 

dapat pula membentuk kata sifat (adjective). Kata sifat yang dibentuk cenderung 

memiliki arti perbandingan (comparative). Menurut Quirk (1985: 1547), suffiks “-

er” dapat membentuk kata kerja (verb) dari kata benda (noun). Misalnya kata 

kerja (verb) “drive” menjadi kata benda (noun) “driver”. Definisi lain sufiks “-

er” di dalam Kernerman English Learner‟s Dictionary ialah “A SUFFIX is a 

morpheme. Which is added to the end of a word to change its meaning in a 

systematic way (ie, glide+er)”, yaitu sebuah morfem yang di tambahkan di akhir 

kata untuk mengubah arti atau makna kata dengan cara yang sistematik (contoh, 

glide+er). Adapun Menurut Aronoff (2005:48), salah satu cara mengetahui fungsi 

sufiks “-er” adalah dengan membuat pohon analisis.  

Agent noun 

 

 

 

     Verb             -er 
  

For example: 

   

Agent noun 

 

   

 

     Work                -er 
 



Pohon analisis ini menggambarkan bagaimana sufiks ”-er” berkaitan 

dengan free morfem “work” untuk membentuk nomina dari verba. 

Sufiks “-er” bila melekat pada suatu kata tertentu dapat mengubah kata 

tersebut, baik hanya perubahan secara gramatikal saja (Infleksional Sufiks) tanpa 

turut merubah arti dari kata dasarnya dan merubah kelas katanya (part of speech), 

maupun perubahan secara semantik (Derivational Sufiks) yang turut pula merubah 

kelas katanya. 

 

2.4.1  Fungsi Sufiks “-er” 

Menurut Chalker (1984:175), sufiks “-er” dalam bahasa Inggris memiliki 

beberapa fungsi: 

1. Membentuk nomina dari nomina dan ajektiva dengan sense (kesan/rasa) 

“orang atau benda yang berhubungan atau memiliki nomina dan ajektifa 

itu”. 

 Contoh: “New Yorker”, “astrologer”, “cricketer” and “six-footer”. 

2. Membentuk nomina dari verba dengan sense “orang atau benda yang 

melakukan verba itu”. 

 Contoh: “reader”, “driver” and “cooker” 

3. Membentuk nomina agen (agent noun) dari berbagai verba. 

 Contoh: “passerby”, “runner-up” and “washer-upper”. 

4. Membentuk komparatif dari ajektiva atau adverbial tertentu yang 

biasanya pendek (memiliki jumlah huruf yang sedikit). 

 Contoh: “bigger”, “faster” and “simpler”. 



5. Membentuk verba nomina dari verba dengan sense “ilustrasi dari 

tindakan verbal” (biasanya digunakan dalam istilah hukum) 

 Contoh: “disclaimer” and “misnomer”. 

6. Membentuk verba frekuentatif dari verba atau bunyi yang bersifat 

meniru. 

 Contoh: “twitter”, “clamber” and “mutter”. 

7. Membentuk hubungan atribut dengan suatu kata atau frasa lain. 

 Contoh: “inner”, “latter” and “former”. 

8. Membentuk slang atau persamaan colloquial (sifat dari bahasa tertulis 

yang seperti bahasa lisan) dari suatu kata. 

 Contoh: “soccer”, “rugger” and “brekkers”.  

Dari pendapat di atas dapat di jelaskan bahwa kata “sense” diartikan 

sebagai “makna” pada kata yang bersufiks “-er”. 

 

2.4.2  Penyesuaian huruf dalam sufiks “-er” 

Sufiks “-er” tidak selalu dilakukan dengan menambahkan huruf “e” dan 

“r” saja. Ada kemungkinan proses sufiksasi ini menambahkan atau mengurangi 

beberapa huruf dari rootnya (kata dasar). Adapun Chalker (1984:173) menyatakan 

beberapa peraturan mengenai syarat terjadinya penyesuaian huruf itu: 

 

 

 



1. Berakhiran huruf konsonan dengan hanya ada 3 huruf pada suku kata, 

seperti “big” menjadi “bigger” dan “mad” menjadi “madder” (akhiran itu 

diulangi lagi). 

2. Berakhiran “-y”, seperti “pretty” menjadi “prettier” dan “dry” menjadi 

drier” (huruf “y” itu digantikan oleh huruf “i”) 

3. Berakhiran “-e”, seperti “see” menjadi “seer” dan “flee” menjadi “fleer” 

(suatu dari kedua huruf “e”-nya dihilangkan) 

Bila memenuhi syarat ini, maka penyesuaian huruf tidak perlu untuk 

terjadi, selain itu, bila akhiran pada morfemnya adalah morfem wajib terikat, 

maka morfem wajib terikat itu harus dihilangkan dulu, sebelum dilakukan 

penyesuaian huruf. Adapun beberapa bentuk yang tidak mengalami penyesuain 

huruf adalah sebagai berikut. 

1. Berakhiran “-nd”, seperti “kind” menjadi “ kinder” 

2. Berakhiran “-er”, seperti “clever” menjadi “cleverer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


