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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Sebuah penelitian perlu mengungkapkan penelitian lain yang relevan dengan 

penelitian yang dibuatnya. Agar mempunyai orisinilitas jelas, penelitian ini perlu 

membahas penelitian sebelumnya yang juga membahas perbandingan afiks. 

Penelitian tersebut yakni penelitian Rois Sunanto dan Eva Susandra. Kedua peneliti 

tersebut merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Penelitian tersebut ditinjau secara singkat sebagai berikut. 

 

1. Penelitian dengan judul Bentuk Fungsi Makna Afiks meN- dalam 

Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Rois Sunanto, mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto tahun 2001. Hasil penelitiannya, yaitu bentuk afiks 

meN- yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

meliputi me-, mem-, men-, meny-, meng-, dan menge-. Fungsi afiks meN- yaitu 

membentuk kata kerja transitif, dan makna afiks meN- yang paling banyak muncul 

yaitu bermakna melakukan suatu tindakan aktif. Perbedaan penelitian Rois Sunanto 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian Rois Sunanto hanya 

membahas mengenai bentuk, fungsi, dan makna prefiks meN- dalam pengajaran 

bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu membandingkan bentuk, fungsi, dan makna afiks bahasa Indonesia 

pada rubrik Edutaintment dan bentuk, fungsi, dan makna afiks bahasa Jawa yang 

terdapat pada rubrik Mblaketaket dalam surat kabar Radar Banyumas. 
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2. Penelitian dengan judul Kajian Bentuk dan Makna Verba Berprefiks ber- 

dalam cerpen Karya Siswa SMP Negeri 2 Purwokerto Tahun Pelajaran 

2014-2015 
 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Eva Susandra, mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto tahun 2016. Hasil penelitiannya yaitu bentuk verba 

berprefiks ber- terdiri dari bentuk ber-, be-, dan bel-. Makna verba berprefiks ber- 

yang ditemukan yaitu makna memiliki atau mempunyai, mempergunakan sesuatu, 

mengerjakan dan mengadakan sesuatu, memperoleh atau menghasilkan sesuatu, 

mengeluarkan sesuatu, berada dalam keadaan, menyatakan perbuatan mengenai diri 

sendiri (refleksif), jika bentuk dasarnya berkategori numeralia, maka prefiks ber- 

mengandung arti himpunan, jika bentuk dasarnya verba atau adjektiva, verba 

berprefiks ber- menyatakan perbuatan berbalas atau resiprok, atau melakukan, 

menjadi, dan memberikan sesuatu seperti pada bentuk dasar. Verba berprefiks ber- 

dapat melekat pada bentuk dasar yang berkategori verba, adjektiva, dan numeralia. 

Perbedaan penelitian Eva Susandra dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu penelitian Eva Susandra hanya membahas bentuk dan makna verba berprefiks 

ber- dalam cerpen karya siswa SMP Negeri 2 Purwokerto tahun pelajaran 2014-

2015. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan 

bentuk, fungsi, dan makna afiks bahasa Indonesia pada rubrik Edutaintment dan 

bentuk, fungsi, dan makna afiks bahasa Jawa yang terdapat pada rubrik 

Mblaketaket dalam surat kabar Radar Banyumas. 

 

B. Pengertian Afiks 

Muslich (2009: 41) berpendapat bahwa afiks adalah bentuk kebahasaan 

terikat dan hanya memiliki arti gramatikal, serta merupakan unsur langsung suatu 
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kata, tetapi bukan bentuk dasar yang memiliki kesanggupan membetuk kata baru. 

Sedangkan afiks menurut Chaer (2007: 177) adalah bentuk morfem terikat yang 

diimbuhkan pada kata dasar dalam proses pembentukan kata. Afiks menurut  

Putrayasa (2010: 5) adalah bentuk linguistik berupa kata yang merupakan unsur 

langsung, bukan pokok kata yang melekat pada bentuk lain untuk membentuk kata 

atau pokok kata baru. Afiks menurut Ramlan (2012: 57) adalah suatu satuan 

gramatik terikat di dalam kata yang merupakan unsur yang bukan kata dan pokok 

kata, yang sanggup melekat pada satuan lain untuk membentuk kata lain atau untuk 

membentuk kata baru. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang batasan 

afiks dapat disimpulkan bahwa afiks adalah satuan linguistik yang berbentuk 

morfem terikat yang diimbuhkan pada kata dasar untuk membentuk sebuah kata 

baru. 

 

C. Jenis-jenis Afiks 

1. Jenis Afiks Bahasa Indonesia 

Dalam proses pembentukkan kata dikenal bermacam-macam afiks. Putrayasa 

(2010: 10-37) menjelaskan afiks bahasa Indonesia dibagi menjadi empat yaitu; 

prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks (awalan) adalah afiks yang diletakkan di 

depan kata dasar. Infiks (sisipan) adalah afiks yang diletakkan di dalam kata dasar. 

Sufiks (akhiran) adalah afiks yang diletakkan di belakang kata dasar. Konfiks yaitu 

afiks yang tediri dari dua unsur, yaitu di depan dan di belakang. 

 

a. Prefiks 

Prefiks (awalan) yaitu afiks yang diletakkan di depan bentuk dasar. Prefiks 

dalam bahasa Indonesia meliputi meN-, peN, ber-, ter-, di-, per-ke-, dan se-. 
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1) Prefiks meN- 

a) Bentuk prefiks meN-, menurut Putrayasa (2010: 10) dalam pembentukan 

kata, prefiks meN- mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kondisi 

bentuk dasar yang mengikutinya. Prefiks meN- dapat berubah menjadi me-, 

mem-, men-, meny-, meng-, dan menge-. Keenam bentuk perubahan prefiks 

meN- tersebut disebut alomorf dari prefiks meN-. 

(1) Prefiks meN- berubah menjadi meng- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /k/, /g/, /h/, /kh/ dan semua vokal (a, i, u, e, o). Fonem 

/k/ mengalami peluluhan jika bertemu dengan nasal /N/ karena fonem /k/ 

termasuk konsonan tak bersuara (Muslich, 2011: 50). 

Contoh: meN- + kunyah → mengunyah meN- + giring → menggiring 

meN- + hadang → menghadang meN- + khusus → mengkhusus 

meN- + ayun → mengayun meN- + intip → mengintip 

meN- + usap → mengusap meN- + ejek → mengejek 

meN- + olah → mengolah 

 

(2) Prefiks meN- berubah menjadi me- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /l/, /m/, /n/, /r/, /y/, dan /w/. 

Contoh: meN- + lerai → melerai meN- + minum → meminum 

meN- + nasihat →menasihati meN- + rasa → merasa 

meN- + yakinkan → meyakinkan meN- + warnai → mewarnai 

 

(3) Prefiks meN- berubah menjadi men- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /d/ dan /t/ (fonem /t/ mengalami peluluhan). Fonem /t/ 

mengalami peluluhan karena fonem /t/ termasuk konsonan tak bersuara 

(Muslich, 2011: 50). 

Contoh: meN- + datar → mendatar 

meN- + tusuk → menusuk 

 

(4) Prefiks meN- berubah menjadi mem- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /b/, /f/, /p/ (fonem /p/ mengalami peluluhan). Fonem 
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/p/ mengalami peluluhan jika bertemu dengan nasal /N/ karena fonem /p/ 

termasuk konsonan tak bersuara (Muslich, 2011: 50). 

Contoh: meN- + buat → membuat  meN- + pasang→ memasang 

meN- + fitnah → memfitnah 

 

(5) Prefiks meN- berubah menjadi meny- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /s/ (mengalami peluluhan). Fonem /s/ mengalami 

peluluhan jika bertemu dengan nasal /N/ karena fonem /s/ termasuk konsonan 

tak bersuara (Muslich, 2011: 50). 

Contoh: meN- + sapu → menyapu 

(6) Prefiks meN- berubah menjadi menge- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bersuku satu. 

Contoh: meN- + rem → mengerem 

meN- + bom → mengebom 

 

b) Fungsi prefiks meN- yaitu untuk membentuk kata kerja, baik kata kerja 

transitif maupun intransitif. 

Contoh: Kata kerja transitif Kata kerja intransitif 

mengecat menganga 

memotong menduda 

mengirim memanas 

 

c) Makna prefiks meN- dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sebagai unsur 

pembentuk kata kerja transitif dan intransitif. Sebagai unsur pembentuk kata 

kerja transitif prefiks meN- mengandung makna sebagai berikut. 

(1) Melakukan suatu perbuatan. 

Contoh: (a) Ibu mengaduk sayur agar matang merata. 

(b) Koki itu memasak ikan dengan lihainya. 

 

(2) Menggunakan atau bekerja dengan apa yang terkandung dalam kata dasar. 

Contoh: (a) Ayah mengelap motornya yang sangat kotor. 
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(b) Adik menggunting kertas untuk dijadikan kerajinan tangan. 

(3) Membuat atau menghasilkan apa yang disebut dalam kata dasar. 

Contoh: Seniman dari Bandung melukis seorang tokoh dunia. 

Sebagai unsur pembentuk kata kerja intransitif, prefiks meN- mengandung 

makna sebagai berikut. 

(1) Melakukan suatu perbuatan atau gerakan. 

Contoh: (a) Penari latar di acara tersebut menari dengan lihainya. 

(b) Kontestan D‟Academy menyanyi dengan merdu. 

 

(2) Menghasilkan atau membuat jadi. 

Contoh: (a) Timah akan melebur jika dipanaskan pada suhu tertentu. 

(b) Bu Pinah sangat mahir menggulai. 

 

(3) Jika kata dasarnya menyatakan tempat, kata yang mengandung prefiks meN- 

mengandung arti menuju ke arah. 

Contoh: (a) Setelah menabrak ibu-ibu, pengendara tersebut diminta menepi 

oleh warga. 

(b) Meskipun hujan nelayan tetap melaut untuk memenuhi 

kebutuhan. 

 

(4) Berbuat seperti, berlaku seperti, atau menjadi seperti. 

Contoh: (a) Polisi yang sedang berjaga-jaga ditembak dengan membabibuta 

oleh orang bertopeng. 

(b) Pak Ali membatu setelah melihat rumahnya hangus terbakar. 

 

(5) Jika kata dasarnya kata sifat atau kata bilangan, kata yang mengandung 

prefiks meN- memiliki makna menjadi. 

Contoh: (a) Wajahnya memerah setelah menggunakan krim yang ia dapat 

dari temannya. 

(b) Perutnya mulai mengecil setelah ia rutin berolahraga. 

 

(6) Chaer (2008: 137) menambahkan makna prefiks meN- yaitu menjadi (dasar) 

apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna keadaan (warna, bentuk, 

dan situasi). 
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 Contoh: Setelah menjalani pengobatan, tumor diotaknya semakin mengecil. 

 

2) Prefiks peN- 

a) Bentuk prefiks peN-, menurut Putrayasa (2010: 14), prefiks peN- mengalami 

perubahan bentuk sesuai dengan kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. 

Prefiks peN- berubah menjadi pe-, pen-, pem-, peng-, peny-, dan penge-. 

Keenam bentuk tersebut merupakan alomorf dari prefiks peN-. 

(1) Prefiks peN- berubah menjadi peng- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

berawal dengan fonem /g/, /h/, /kh/, /k/ (fonem /k/ mengalami peluluhan), 

dan semua vokal (a, i, u, e, o). 

Contoh: peN- + kait  → pengait peN- + gali → penggali 

peN- + himpun → penghimpun peN- + khianat→ pengkhianat 

peN- + aman → pengaman peN- + ingat → pengingat 

peN- + ungkit → pengungkit peN- + eja → pengeja 

peN- + obat → pengobat 

 

(2) Prefiks peN- berubah menjadi pe- jika diikuti oleh bentuk dasar yang bermula 

dengan fonem /l/, /m/, /n/, /r/, dan /w/. 

Contoh: peN- + lubang → pelubang peN- + masak → pemasak 

peN- + nasihat→ penasihat peN- + rasa → perasa 

peN- + waris → pewaris 

 

(3) Prefiks peN- berubah menjadi pen- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /d/ dan /t/ (fonem /t/ mengalami peluluhan). 

Contoh: peN- + dosa → pendosa 

peN- + tutup → penutup 

 

(4) Prefiks peN- berubah menjadi pem- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /b/, /f/, /p/ (fonem /p/ mengalami peluluhan). 

Contoh: peN- + bantu → pembantu 

peN- + fitnah → pemfitnah 
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peN- + padam → pemadam 

 

(5) Prefiks peN- berubah menjadi peny- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /s/ (mengalami peluluhan). 

Contoh: peN- + sewa → penyewa 

 peN- + sapu → penyapu 

 

(6) Prefiks peN- berubah menjadi penge- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bersuku satu. 

Contoh: peN- + bom → pengebom 

peN- + cat → pengecat 

peN- + las → pengelas 

 

b) Fungsi prefiks peN- yaitu untuk membentuk kata benda, tetapi terdapat pula 

prefiks peN- yang membentuk kata sifat. 

Contoh: Kata benda: Ia seorang penakut Kata sifat: Ia sangat penakut 

  Ia seorang pemalas  Ia sangat Pemalas 

 

c) Makna prefiks peN-, prefiks peN- berhubungan erat dengan prefiks meN-. 

Prefiks meN- berfungsi membentuk kata kerja. Sedangkan prefiks peN- 

memiliki fungsi membentuk kata benda dari bentuk dasar yang sama dengan 

bentuk dasar kata berprefiks meN-. Makna prefiks peN- dapat digolongkan 

sebagai berikut. 

(1) Menyatakan orang yang biasa melakukan tindakan. 

Contoh: (a) Pembaca berita di TVRI pagi ini adalah pamanku. 

(b) Seorang pelajar hendaknya menjadi teladan yang baik untuk 

lingkungan. 

 

(2) Menyatakan alat yang dipakai melakukan tindakan. 

Contoh: (a) Kayu itu yang digunakan sebagai pemukul korban. 

(b) Mobil itu seharusnya digunakan sebagai pengangkut barang, 

bukan manusia. 

 

(3) Menyatakan yang menyebabkan adanya sifat. 
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Contoh: (a) Citra pendingin sudah melekat pada diri Amir. 

(b) Semangat dari ibunyalah yang dijadikan sebagai penguat 

hidupnya. 

 

(4) Menyatakan orang yang biasa melakukan tindakan yang berhubungan 

dengan benda. Terdapat pada kata yang bentuk dasarnya berupa kata benda. 

Contoh: (a) Sebagai seorang pelaut pak Amar sudah biasa menghadapi 

ombak besar. 

(b) Pengusaha dapat dijadikan pilihan apabila Anda tidak ingin 

bekerja secara terikat. 

 

(5) Makna prefiks peN- yang membentuk kata sifat yaitu „menyatakan memiliki 

sifat (dasar)‟. 

Contoh: (a) Seharusnya kamu malu mendapat julukan pemalas. 

(b) Pak Karim dikenal sebagai seorang pemarah. 

 

(6) Chaer (2008: 150) menambahkan dua makna prefiks peN- yaitu menyatakan 

makna yang me- (dasar) dan yang me-kan (dasar). 

Contoh: (a) Penulis novel itu bernama Asma Nadia. 

   (b) Salah satu pekerjaan densus 88 adalah penjinak bom. 

 

3) Prefiks ber- 

a) Bentuk prefiks ber-, prefiks ber- mengalami perubahan bentuk sesuai dengan 

kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Prefiks ber- dapat berubah menjadi 

be-, ber-, dan bel-. 

(1) Prefiks ber- berubah menjadi be- jika ditempatkan pada bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /r/ atau bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir 

dengan /er/. 

Contoh: ber- + rupa  → berupa  ber- + ternak → berternak 

ber- + renang → berenang ber- + teras → berteras 

ber- + runding → berunding 
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(2) Prefiks  ber-  tidak  mengalami  perubahan jika  dilekatkan pada bentuk dasar  

yang suku pertamanya tidak bermula dengan fonem /r/ atau suku pertamanya 

tidak mengandung /er/. 

Contoh: ber- + irama → berirama 

ber- + anak → beranak 

 

(3) Prefiks ber- berubah menjadi bel- jika diletakkan pada bentuk dasar ajar. 

b) Fungsi prefiks ber- yaitu membentuk kata yang termasuk ke dalam golongan 

kata kerja. 

c) Makna prefiks ber-, terdapat beberapa makna yang dapat didukung oleh 

prefiks ber-. Makna prefiks ber- setelah bersentuhan dengan bentuk dasar 

dapat dikelompokkan seperti berikut. 

(1) Mengandung arti mempunyai atau memiliki. 

Contoh: (a) Wanita cantik itu bernama Ani. 

(b) Warna yang ditawarkan produk cat saat ini beragam. 

 

(2) Mempergunakan atau memakai sesuatu yang disebut dalam kata dasar. 

Contoh: (a) Bersepeda dapat dijadikan alternatif olahraga murah. 

(b) Pria berdasi itu ditegur polisi karena menerobos lalu lintas. 

 

(3) Mengerjakan sesuatu atau mengadakan sesuatu. 

 Contoh: (a) Petani yang tidak bersawah diberi sebidang tanah oleh pak lurah 

untuk diolah. 

(b) Perayaan malam tahun baru dirayakan dengan berpesta kembang 

api. 

 

(4) Memperoleh atau menghasilkan sesuatu. 

 Contoh: (a) Ayamnya bertelur sembilan. 

(b) Kelincinya beranak kembar. 

 

(5) Berada pada keadaan sebagai yang disebut dalam kata dasar. 

 Contoh: Pengendara motor beramai-ramai memburu perampok. 
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(6) Jika kata dasarnya merupakan kata bilangan atau kata benda yang 

menyatakan ukuran, ber- mengandung arti himpunan. 

 Contoh: (a) Pemuda Indonesia harus bersatu. 

 (b) Hari ini kami bertiga mengikuti pelatihan. 

 

(7) Menyatakan perbuatan intransitif. 

 Contoh: (a) Terpaksa saya harus berjalan karena bus yang saya tumpangi 

mogok. 

(b) Setelah berdiri terlalu lama di bawah terik matahari Ani pingsan. 

 

(8) Menyatakan perbuatan mengenai diri sendiri atau refleksif. 

 Contoh: (a) Sebelum berpergian saya terbiasa berhias agar percaya diri. 

(b) Terpaksa saya harus berlindung di gedung kosong karena hujan 

lebat. 

 

(9) Menyatakan perbuatan berbalasan atau resiprok. 

Contoh: (a) Siswa SMA Sinar berkelahi lagi setelah para polisi pergi. 

(b) Bertinju adalah olahraga yang digemari saat ini. 

 

(10) Jika dirangkaikan di depan sebuah kata yang berobjek, ber- mengandung arti 

melakukan pekerjaan tersebut. 

Contoh: Berburu hewan liar adalah kesibukan Alim saat ini. 

(11) Prefiks ber- memiliki makna gramatikal mengalami atau berada dalam 

keadaan (Chaer, 2008: 111). Contoh: Ia bersedih karena tidak naik kelas. 

 

4) Prefiks ter-  

a) Bentuk prefiks ter-, menurut Putrayasa (2010: 19), prefiks ter- mempunyai 

alomorf ter- dan tel-. 

b) Fungsi prefiks ter- yaitu membentuk kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah 

kata kerja yang subjeknya dikenai tindakan, sedangkan kata kerja aktif adalah 

kata kerja yang subjeknya sebagai pelaku. 
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c) Makna prefiks ter-, prefiks ter- memiliki beberapa makna, yaitu sebagai 

berikut. 

(1) Menyatakan aspek perfektif. 

Contoh: Apel, jeruk, dan semangka adalah buah-buahan yang banyak terjual 
pada hari Minggu. 

 

(2) Menyatakan ketidaksengajaan. 

Contoh: (a) Sampah di tepi pantai tersapu ombak. 
(b) Rumah disamping pabrikpun ikut terbakar. 
 

(3) Menyatakan ketiba-tibaan. 

Contoh: (a) Saat ia terbangun, ia baru menyadari pintunya tidak dikunci. 
(b) Ketika ia terjatuh, ia tidak sadar. 
 

(4) Prefiks ter- menyatakan makna suatu dapat di-. Pada umumnya ditandai 

dengan kata negatif tidak atau tak. 

Contoh: (a) Bagi bapak ilmu tidak ternilai harganya. 
(b) Tulisannya terlalu kecil sehingga tidak terbaca. 
 

(5) Prefiks ter- menyatakan makna paling jika bentuk dasarnya berupa kata sifat. 

Contoh: (a) Nilai ulangannya terbaik di kelas. 
(b) Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia.  
 

5) Prefiks di- 

a) Bentuk prefiks di- menurut Putrayasa (2010: 19), prefiks di- tidak mengalami 

perubahan bentuk pada penggabungannya pada bentuk dasar. 

b) Fungsi prefiks di- yaitu membentuk kata kerja pasif. 

c) Makna prefiks di- yaitu menyatakan tindakan pasif. 

Contoh: Ia diberi uang oleh kakaknya. 

 

6) Prefiks per- 

a) Bentuk  prefiks  per-  jika  diikuti  kata dasar  yang  diawali  /r/ prefiks,  per-  
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mengalami perubahan, dan prefiks per- berubah menjadi pel- apabila diikuti 

kata dasar ajar (Tarigan, 2009: 57). 

Contoh: per- + cantik → percantik 

per- + halus → perhalus 

per- + ajar → pelajar 

 

b) Fungsi prefiks per- menurut Ramlan (2012: 127), yaitu membentuk kata 

nomina, tetapi prefiks per- yang membentuk kata nomina termasuk prefiks 

yang tidak produktif. Seperti pada kata pelajar dan pertapa. 

c) Makna prefiks per-, prefiks per- hanya memiliki satu makna, yaitu 

menyatakan kausatif. Kausatif yang dibentuk dengan per- memiliki variasi 

sebagai berikut; (a) apabila bentuk dasarnya berupa kata sifat, kausatif yang 

terbentuk berarti „membuat jadi lebih‟, (b) apabila bentuk dasarnya berupa 

kata bilangan, kausatif yang terbentuk berarti „membuat jadi‟, (c) apabila 

bentuk dasarnya berupa kata benda, kausatif yang terbentuk berarti „membuat 

jadi atau menganggap sebagai‟. 

Contoh: (a) Rambut lurusmu akan percantik wajahmu. 

(b) Perempat bagian hartanya disumbangkan ke panti asuhan. 

(c) Pamannya perbudak seorang wanita tua. 

 

7) Prefiks ke- 

a) Bentuk prefiks ke- menurut Putrayasa (2010: 22), prefiks ke- tidak 

mengalami perubahan bentuk pada saat digabungkan dengan bentuk dasar. 

Perbedaan antara ke- sebagai prefiks dan ke- sebagai kata depan, ke- sebagai 

kata depan penulisannya dipisahkan. Ke- sebagai awalan (prefiks) 

penulisannya disambung. 

b) Fungsi prefiks ke- yaitu membentuk kata benda dan juga kata bilangan. 

Sebagai pembentuk kata benda penggunaan prefiks ke- tidak produktif, 

Perbandingan Afiks Bahasa…, Santiatun, FKIP UMP, 2016



19 

 

 

sedangkan sebagai pembentuk kata bilangan penggunaan prefiks ke- masih 

produktif. 

c) Makna prefiks ke- dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam membentuk 

golongan kata, yaitu sebagai berikut. 

(1) Sebagai pembentuk kata benda, prefiks ke- mengandung makna „yang di’. 

Contoh: (a) Ketua adat yang menentukan hukumannya. 

(b) Kehendak Tuhanlah yang menentukan. 

 

(2) Sebagai pembentuk kata bilangan prefiks ke- mengandung makna 

„menyatakan kumpulan yang terdiri atas jumlah yang tersebut pada bentuk 

dasar‟, dan menyatakan „urutan‟. 

Contoh: (a) Kedua anaknya kini telah sukses. 

(b) Dia adalah pelanggan ketiga hari ini. 

 

8) Prefiks se- 

a) Bentuk prefiks se- menurut Putrayasa (2010: 23), prefiks se- berasal dari 

morfem sa yang berarti satu, tetapi karena tekanan struktur kata, vokal /a/ 

dilemahkan menjadi /e/. Bentuk awalan se- tidak mengalami perubahan. 

b) Fungsi prefiks se- pada umumnya melekat pada bentuk dasar yang berupa 

kata benda dan kata sifat. 

c) Makna prefiks se- yaitu; (a) menyatakan makna satu, (b) menyatakan makna 

seluruh, (c) menyatakan makna sama dengan, dan (d) menyatakan makna 

setelah. 

Contoh: (a) Selembar kertas dapat dijadikan burung cantik. 

(b) Hari ini akan dilaksanakan kongres wanita sedunia. 

(c) Tingginya sepunggung saya. 

(d) Sesampainya di rumah ia menangis. 
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b. Sufiks 

Sufiks atau akhiran adalah morfem terikat yang diletakkan di belakang 

bentuk dasar dalam membentuk kata. Sufiks asli bahasa Indonesia antara lain  

–an, -kan, dan –nya. 

 

1) Sufiks –an 

a) Bentuk Sufiks –an 

Menurut Chaer (2008: 54) morfofonemik yang terjadi dalam pengimbuhan 

sufiks –an dapat berupa pemunculan fonem dan pergeseran fonem. Fonem yang 

dimunculkan pada pengimbuhan sufiks –an yaitu fonem /w/, fonem /y/, fonem 

glotal /?/. Fonem /w/ muncul apabila sufiks –an diimbuhkan pada bentuk dasar 

yang berakhir dengan vokal /u/. Fonem /y/ muncul apabila sufiks –an diimbuhkan 

pada bentuk dasar yang berakhir dengan vokal /i/. Fonem glotal /?/ muncul apabila 

sufiks –an diimbuhkan pada bentuk dasar yang berakhir dengan vokal /a/, namun 

pada sistem ejaan tidak dituliskan.  

Contoh: tuju + -an → tujuwan 

 isi + -an → isiyan 

 (ber) dua + -an→ berdua?an 

 

b) Fungsi sufiks –an yaitu untuk membentuk kata benda atau membendakan. 

c) Makna sufiks –an, kata-kata yang mengandung sufiks –an dapat mendukung 

salah satu makna sebagai berikut: 

(a) Menyatakan tempat, contoh; pangkalan ojek dekat pasar mulai sepi sejak 

sore. 

(b) Menyatakan kumpulan atau seluruh, contoh; lautan indonesia menjadi tempat 

yang paling diminati oleh para wisatawan. 
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(c) Menyatakan alat, contoh; timbangan yang digunakan kurang akurat. 

(d) Menyatakan hal atau cara, contoh; aturan yang berlaku sekarang pengendara 

harus menyalakan lampu setiap saat. 

(e) Akibat atau hasil perbuatan, contoh; hukuman yang diterimanya sesuai 

dengan kesalahan yang diperbuat. 

(f) Suatu yang di..., contoh; pamannya sekarang berstatus sebagai tahanan. 

(g) Menyerupai atau tiruan dari, contoh; mobil-mobilan yang dijual adalah 

barang impor dari Cina. 

(h) Tiap-tiap, contoh; biasanya ia diberi upah oleh pak amar mingguan. 

(i) Suatu yang mempunyai sifat sebagai yang disebut pada kata dasar, contoh; 

lapangan sepak bola sangat licin setelah diguyur hujan. 

(j) Menyatakan intensitas, contoh; besaran uang yang diterima setiap hari hanya 

cukup untuk makan. 

 

2. Sufiks –kan 

a) Bentuk sufiks –kan menurut Putrayasa (2010: 28), tidak mengalami 

perubahan bentuk.  

b) Fungsi sufiks –kan yaitu untuk membentuk kata kerja transitif. 

c) Makna sufiks –kan mendukung beberapa makna, yaitu sebagai berikut. 

(a) Menyatakan kausatif (menyatakan sebab atau menjadikan). 

Contoh: Setidaknya usaha yang ia lakukan meringankan beban orang tuanya. 

(b) Menggunakan unsur objek sebagai alat atau membuat dengan. 

contoh: Ia memukulkan batu itu sampai hancur. 

(c) Menyatakan benefaktif atau melakukan untuk orang lain. 

contoh: Aku akan membelikan sepeda jika kamu dapat juara 1. 
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4) Sufiks –nya 

a) Bentuk sufiks –nya  menurut Chaer (2008: 163), ada  dua  macam –nya. Jenis   

–nya yang pertama adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Bentuk -nya kedua  

adalah -nya sebagai akhiran. 

b) Sufiks –nya memiliki beberapa fungsi, yaitu (a) untuk mengadakan 

transposisi atas suatu jenis kata lain menjadi kata benda (substantiva, yaitu 

pembedaan suatu kata, baik kata kerja maupun dari kata sifat), (b) 

menjelaskan atau menekankan kata yang di depannya, (c) menjelaskan 

situasi. 

c) Makna sufiks –nya yaitu memiliki makna hal (dasar). 

Contoh: (a) Naiknya harga kebutuhan rumah tangga semakin menambah 

beban masyarakat Jakarta. 

(b)  Datangnya kepala desa membuat semangat kerja bakti warga. 

 

c. Konfiks 

Menurut Putrayasa (2010: 7), konfiks adalah satu morfem dengan satu makna 

gramatikal yang terdiri atas dua unsur, yang terletak di depan dan di belakang 

bentuk dasar. 

 

1) Konfiks ke-an 

a) Bentuk konfiks ke-an menurut Chaer (2008: 172), konfiks ke-an tidak 

mengalami perubahan bentuk. 

b) Fungsi konfiks ke-an yaitu membentuk kata benda. 

c) Makna konfiks ke-an yaitu sebagai berikut. 

(1) Jika digabungkan dengan kata dasar sifat menyatakan hal atau keadaan. 
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 Contoh: Keberanian para polisi untuk memburu teroris pantas diberi 

penghargaan. 

 

(2) Jika digabung dengan kata dasar kerja menyatakan tempat, dan 

menyatakan peristiwa sudah terjadi. 

Contoh: (a) Kediaman presiden Jokowi dijaga ketat oleh petugas 

keamanan. 

(b) Kematian gajah di kebun binatang Bandung belum 

diketahui penyebabnya. 

 

2) Konfiks per-an 

a) Bentuk konfiks per-an menurut Chaer (2008: 156), bentuk konfiks per-an 

ada tiga yaitu per-an, pe-an dan pel-an. 

b) Fungsi konfiks per-an yaitu membentuk kata benda. 

c) Makna konfiks per-an menurut Chaer (2008: 157-158), yaitu „hal atau 

tentang (dasar)‟, namun dalam pemakaian memiliki makna „hal ber- (dasar)‟, 

„hal tentang atau masalah (dasar)‟, „daerah, wilayah atau tempat.‟ 

Contoh: (a) Pergerakan tanah menyebabkan dinding rumah pak Amin retak. 

(b) Perekonomian warga meningkat sejak adanya desa wisata. 

(c) Pemukiman padat penduduk itu digusur. 

 

3) Konfiks peN-an 

a) Bentuk konfiks peN-an menurut Chaer (2008: 153), bentuk konfiks peN-an 

yaitu pe-an, pem-an, peny-an, peng-an dan penge-an. 

b) Fungsi konfiks peN-an yaitu membentuk kata benda. 

c) Makna konfiks peN-an jika digabungkan dengan kelas kata kerja menyatakan 

hal, cara, hasil, dan alat. 

Contoh: (a) Penampilan Asti berubah setelah menjadi pramugari. 

 (b) Pengajuan pinjaman di bank saat ini sangat mudah. 
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 (c) Menurut penglihatan saya, ia adalah seorang anak yang cantik. 

 (d) Penglihatan kakek sudah kabur. 

 

4) Konfiks se-nya 

a) Bentuk konfiks se-nya tidak mengalami perubahan bentuk dalam 

penggabungannya dengan bentuk dasar. 

b) Fungsi konfiks se-nya menurut Ramlan (2012: 174), yaitu untuk membentuk 

kata keterangan. 

c) Makna konfiks se-nya Ramlan (2012: 175), menyatakan bahwa konfiks se-

nya memiliki makna tingkat yang paling tinggi yang dapat dicapai atau 

superlatif. 

Contoh: (a)  Ruangan ini harus disapu sebersih-bersihnya. 

(b) Penanggulangan banjir harus dilakukan secepatnya, karena 

menimbulkan masalah lain. 

 

2. Jenis Afiks Bahasa Jawa 

Sasangka (2001: 36) mengemukakan bahwa imbuhan atau afiks bahasa Jawa 

ada empat, yaitu ater-ater, seselan, panambang, dan imbuhan bebarengan. Ater-

ater adalah imbuhan yang letaknya dikiri atau di depan bentuk dasar. Seselan 

adalah imbuhan yang letaknya di tengah klata dasar. Panambang adalah imbuhan 

yang letaknya dibelakang bentuk dasar. Imbuhan bebarengan adalah afiks yang 

berwujud ater-ater dan panambang yang diimbuhkan pada kata dasar secara 

bersamaan. 

 

a. Ater-Ater 

Ater-ater yaitu afiks yang letaknya di depan bentuk dasar atau prefiks. Ater-

ater ada bermacam-macam, yaitu ater-ater anuswara, ke-, di-, dan sa-. 
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1) Ater-ater anuswara (A-) 

a) Bentuk ater-ater anuswara (A-) yaitu –m, n-, ng-, dan ny-. Jika digabung 

dengan bentuk dasar yang bersuku satu ater-ater ng- menjadi nge-. Bentuk 

dasar yang diawali dengan fonem p, w, t, th, c, k, dan s jika ditambahkan 

dengan ater-ater A akan luluh. 

Contoh: 

m- + pacul  → macul „mencangkul‟ m- + wulang → mulang  „mengajar‟ 

n- + tutup → nutup „menutup‟  n- + thuthuk → nuthuk „memukul‟ 

ng- + pel → ngepel „mengepel‟  ny- + sambel → nyambel 

„menyambal‟ 

ny- + cacad → nyacad „mencela‟  ng- + kumbah → ngumbah „mencuci‟ 
 

b) Fungsi ater-ater A–  yaitu membentuk kata kerja dan kata sifat. 

c) Makna ater-ater A- memiliki makna (a) nindakake pakaryan kaya kang 

kasebut ing linggane„ melakukan pekerjaan seperti yang disebut pada kata 

dasar‟, (b) ngandhakake kaanan/watak sawijining bab kaya kang kasebut ing 

lingga „menyatakan keadaan seperti yang disebut pada kata dasar‟. 

Contoh: (a) Yani lagi mbayar ongkos becak. „Yani sedang membayar ongkos 
becak‟ 

(b) Saiki jaman teknologi, internet wis njamur ing ngendi papan. 
„Sekarang zaman teknologi, internet sudah banyak dimana-
mana‟ 

 

2) Ater-ater ke- 

a) Bentuk ater-ater ke-, dalam bahasa Indonesia ater-ater ke- sama dengan 

prefiks ter-. ater-ater ke- tidak mengalami perubahan bentuk dalam 

pengimbuhannya dengan bentuk dasar. 

b) Fungsi ater-ater ke- yaitu membentuk kata kerja pasif. 

Contoh: ke- + pidak → kepidak „terinjak‟ 
  ke- + gawa → kegawa „terbawa‟ 
  ke- + sapu → kesapu „tersapu‟ 
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c) Makna ater-ater ke- memiliki makna nindakake pakaryan tanpa jinarag 

utawa tanpa kasengaja „melakukan tindakan secara tidak sengaja‟. 

Contoh: Bukune Ayu kegawa Siti. „Bukunya Ayu terbawa oleh Siti‟ 

 

3) Ater-ater di- (dipun-) 

a) Bentuk ater-ater di- (dipun-), dalam bahasa krama ater-ater ini berubah 

menjadi dipun-. Meskipun berubah menjadi dipun- penulisannya tetap 

disambung. Ater-ater di- atau dipun- sama dengan ater-ater ka-. Bedanya 

ater-ater di- digunakan dalam bahasa ngoko, sedangkan dipun- dan ka- 

digunakan dalam bahasa krama. 

b) Fungsi ater-ater di- (dipun-) yaitu membentuk kata kerja pasif. 

Contoh: di- + balang  → dibalang „dilempar‟ 

di- + jupuk → dijupuk „diambil‟ 

dipun- + unjuk → dipununjuk „diminum‟ 

dipun- + asta → dipunasta „dibawa‟ 
 

c) Makna ater-ater di- (dipun-) memiliki makna nindakake pakaryan karana 

diniyati utawa disengaja „melakukan tindakan dengan sengaja‟. 

Contoh: (a) Mau aku dikongkon sekolah maneh. „Tadi aku diperintah 

sekolah lagi‟ 

  (b) Bukuku digawa Siti. „Bukuku dibawa Siti‟ 

 

4) Ater-ater sa- 

a) Bentuk ater-ater sa-, ater-ater sa terkadang berubah jadi se-, dan sak-. 

Contoh: sa- + gelas → sagelas – segelas „segelas‟ 

sa- + dina → sadina – sedina „sehari‟ 

sakilo → sakkilo „sekilo‟ 

saomah → sakomah „serumah‟ 

 

b) Fungsi ater-ater sa- yaitu membentuk kata bilangan. 
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c) Makna ater-ater sa- yang digabung dengan kata dasar memiliki makna siji 

„satu‟, padha „sama‟, dan kabeh sing ana ing „semua yang ada di‟. 

Contoh: (a) Obate diunjuk sasendok sedina. „Obatnya diminum satu sendok 

sehari‟ 

(b) Yanti saiki dhuwure sapundhakku. „Yanti sekarang tingginya 

sama dengan bahuku‟ 

(c) Tanggal siji wulan Desember iku dina Aids sadunya. „Tanggal 

satu bulan Desember itu hari Aids sedunia‟ 

 

b. Seselan 

Menurut Sasangka (2001: 51) seselan (infiks) adalah imbuhan yang letaknya 

di tengah atau di dalam kata. Dalam bahasa Jawa ada empat macam, yaitu –

um-, -in-, -el-, dan –er-. 

 

1) Seselan –um- 

a) Bentuk seselan –um- apabila disisipkan pada kata dasar yang diawali dengan 

huruf vokal, seselan –um- berubah menjadi –m- dan letaknya di depan kata. 

Contoh: udhun + (-um-) → umudhun → mudhun „turun‟ 

ulur + (-um-) → umulur → mulur „memanjang‟ 

ili + (-um-) → umili → mili „mengalir‟ 
 

Kata dasar yang diawali dengan huruf p dibubuhi dengan seselan –um- huruf p 

pada kata dasar tersebut berubah menjadi k. Tetapi jika kata dasar tersebut diawali 

dengan huruf b dan dibubuhi dengan seselan –um-, maka huruf b pada kata dasar 

tersebut berubah menjadi g. 

Contoh: pinter + -um- → puminter → kuminter „berlagak pintar‟ 

bagus + -um- → bumagus → gumagus „berlagak tampan‟ 
 

b) Fungsi seselan –um- jika disambung dengan kata dasar dapat membentuk 

kata kerja intransitif. Selain itu, juga dapat membentuk kata sifat. 

Contoh: dunung + (-um-) → dumunung „bertempat‟ 

singkir + (-um-) → sumingkir „menyisih‟ 
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sanak + (-um-) → sumanak „berteman‟ 
 

c) Makna seselan –um- memiliki makna ngandhakake kaanan „menyatakan 

keadaan‟. 

 Contoh: Bagus iku bocah kang puminter. „Bagus itu anak yang sok pintar‟ 

 

c. Panambang 

Menurut Mulyana (2011: 20) panambang adalah diimbuhkan yang letaknya 

di belakang kata yang dapat mengubah kata dasar. Dalam bahasa Jawa 

panambang ada delapan yaitu; -i, -a, -e, -na, dan -an (Sasangka, 2001: 55). 

 

1) Panambang –i 

a) Bentuk panambang –i jika disambung dengan kata dasar yang berakhir 

dengan 

huruf vokal maka berubah menjadi –ni. Tetapi jika disambung dengan kata 

yang berakhir huruf konsonan tidak berubah. 

Contoh: lara + -i → larai → larani „sakiti‟ 

tamba +-i → tambai → tambani „obati‟ 

bali + -i → balii → baleni „ulangi‟ 

tutup + -i → tutupi „menutupi‟ 

urus + -i → urusi „mengurusi‟ 

 

b) Fungsi panambang –i  yaitu membentuk kata kerja. 

c) Makna panambang –i memiliki makna akon supaya wong liya nindakake 

sawijining bab kaya kang kasebut ing linggane „memerintah orang lain agar 

melakukan tindakan sesuai yang disebut pada kata dasar‟. 

Contoh: (a) Botole iseni banyu ngasi kebek. „Botolnya diisi air sampai penuh‟ 

(b) Tin, suket ngarep umah kae bedholi. „Tin, rumput depan rumah 

dicabuti‟ 

Perbandingan Afiks Bahasa…, Santiatun, FKIP UMP, 2016



29 

 

 

2) Panambang –a 

a) Bentuk panambang –a dapat bersambung dengan kata yang diakhiri vokal 

ataupun konsonan. Kata yang ditambahkan panambang –a dalam penulisan 

tidak ada perubahan. 

Contoh: tangi + -a → tangia „bangunlah‟ 

tuku + -a → tukua „belilah‟ 

takon + -a → takona „tanyalah‟ 

 

b) Fungsi panambang –a yaitu membentuk kata kerja. 

c) Makna panambang –a memiliki makna (a) pakon supaya nindakake 

sawijining pakaryan kaya kang kasebut ing linggane „perintah melakukan 

pekerjaan seperti yang disebut pada kata dasar‟, (b) saupama „pengandaian‟ 

atau senadyan„meskipun‟ (c) ngarep-arep supaya „pengharapan‟. 

Contoh: (a) Dik, tukua sabun kumbahan. „Dik, belikan sabun cuci‟ 

(b) Apika, nanging ora pas neng awakku, Rin. „Meskipun bagus, 

tetapi tidak cukup di badanku‟ 

(c) Tin, cepet maria ngesuk arep tes. „Tin, cepat sembuh besok akan 

ujian‟ 

 

3) Panambang –e 

a) Bentuk panambang –e, kata dasar yang diakhiri dengan huruf vokal dan 

diberi panambang –e berubah menjadi –ne, tetapi jika diakhiri dengan huruf 

konsonan tidak berubah. Pada bahasa krama panambang –e berubah menjadi 

–ipun. 

Contoh: dara + -e → darae → darane „merpatinya‟ 

kebo + -e → keboe → kebone „kerbaunya‟ 

pacul + -e → pacule  „cangkulnya‟ 

siwur + -e → siwure  „gayungnya‟ 

 

b) Fungsi panambang –e yaitu membentuk kata benda.  

c) Makna  Panambang  –e  menurut  Setiyanto  (2007: 161),  panambang  –e  
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menyatakan makna milik. 

 

4) Panambang –na 

a) Bentuk panambang –na, apabila disambung dengan kata dasar yang diakhiri 

dengan huruf konsonan panambang –na tidak berubah. Tetapi, apabila 

panambang –na disambung dengan kata dasar yang diakhiri huruf vokal 

panambang –na berubah menjadi –kna. 

Contoh: tulis + -na  → tulisna „tuliskan‟ 

jupuk + -na → jupukna „ambilkan‟ 

ili + -na → ilina → ilekna  „alirkan‟ 

turu + -na → turuna → turokna „tidurkan‟ 
 

b) Fungsi panambang –na berfungsi yaitu membentuk kata kerja pasif. 

c) Makna panambang –na memiliki makna akon marang wong liya supaya 

nindakake pakaryan „memerintah orang lain agar melakukan pekerjaan‟. 

Contoh: Dik, jupukna dompet ibu ing meja. „Dik, ambilkan dompet ibu di 

meja‟ 

 

5) Panambang –an 

a) Bentuk panambang –an dapat digabung dengan kata yang berakhir vokal dan 

konsonan. Kata dasar yang diakhiri dengan vokal [e] terkadang berubah dan 

terkadang tetap. 

Contoh: mangsa + -an → mangsaan → mangsan „musiman‟ 

  kanca + -an  → kancaan → kancan „berteman‟ 

  gawe + -an → gawean  „pekerjaan‟ 

  sare + -an → sarean  „tiduran‟ 
 

b) Fungsi panambang –an yaitu membentuk kata benda atau kata kerja. 

c) Makna panambang –an memiliki makna piranti kanggo „alat untuk‟, 

papan/panggonan (lingga) „tempat (kata dasar)‟, sing di (lingga) „yang di 

(kata dasar)‟, nganggo „menggunakan‟, dan gampang „mudah‟. 
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Contoh: (a) Timbangan ing puskesmas Dukuhwaluh ana loro. „Timbangan di 
puskesmas Dukuhwaluh ada dua. 

(b) Mau pak Amin tiba nang suketan. „Tadi pak Amin jatuh di 
rerumputan‟ 

(c) Panganan ing pasar iku murah-murah. „Makanan di pasar itu 
murah-murah‟ 

(d) Hendri iku bocah kang bingungan. „Hendri itu anak yang 
mudah bingung‟ 

 

d. Imbuhan Bebarengan 

Sasangka (2001: 75) berpendapat bahwa imbuhan bebarengan adalah 

imbuhan yang berwujud prefiks dan sufiks yang diletakkan secara 

bersamaan. Imbuhan ini dibagi menjadi dua yaitu imbuhan bebarengan 

rumaket dan imbuhan bebarengan renggang. 

 

a. Imbuhan Bebarengan Rumaket 

Imbuhan bebarengan rumaket adalah imbuhan yang diletakkan pada kata 

dasar secara serentak. Imbuhan bebarengan rumaket yaitu ka-an. 

 

1) Imbuhan ka-an 

a) Bentuk imbuhan ka-an bisa berubah menjadi ke-an. 

b) Fungsi imbuhan ka-an yaitu membentuk kata kerja atau kata benda. 

Contoh: ka- + teka + -an → katekan „kedatangan‟ 

ka- + liwat + -an → kaliwatan „sudah dilewati‟ 

ka- + pinter + -an → kapinteran „didahului‟ 

 

c) Makna imbuhan ka-an, imbuhan ka-an yang membentuk kata benda memiliki 

makna ngandhakake bab panggonan (lingga) „menyatakan tempat seperti 

yang disebut pada kata dasar‟ atau di (lingga) –i „di- (dasar) –i. 

Contoh: (a) Pak RT ora bisa tindak ing kalurahan. „Pak RT tidak bisa datang 

di kelurahan‟ 
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(b) Dusun Krokot dina Kemis arep karawuhan pak bupati. „Desa 
Krokot hari Kamis akan didatangi pak bupati‟ 

 

b. Imbuhan bebarengan renggang 

Imbuhan bebarengan renggang adalah imbuhan yang dibubuhkan tidak 

secara bersamaan, melainkan dibubuhkan satu per satu. Imbuhan bebarengan 

renggang ada beberapa macam yaitu A-i, di-i, dan sa-e. 

 

a. Imbuhan A-i 

a) Bentuk imbuhan A-i juga disebut i kriya (kerja). 

b) Fungsi imbuhan A-i yaitu membentuk kata kerja. 

Contoh: m- + lumpat + -i → mlumpati „melompati‟ 
n- + tutup + -i → nutupi „menutupi‟ 
ng- + gulung + -i  → nggulungi „menggulungi‟ 
ny- + siram + -i → nyirami „menyirami‟ 
 

c) Makna imbuhan A-i memiliki makna nindakake pakaryan kaya kang kasebut 

ing linggane tembung (nganti wola-wali) „melakukan pekerjaan yang disebut 

pada kata dasar secara berulang-ulang‟. 

Contoh: (a) Bocah kae senenge njiwiti kancane. „Anak itu sukanya mencubiti 
temannya‟ 

(b) Saben esuk ibu mbuwangi runtah. „Setiap pagi ibu membuang 
sampah‟ 

 

b. Imbuhan di-i 

a) Bentuk imbuhan di-i, imbuhan di-i berubah menjadi di-ni bentuk jika diikuti 

oleh bentuk dasar yang diakhiri vokal [e]. Imbuhan di-i tidak mengalami 

perubahan bentuk jika diikuti oleh bentuk dasar yang diakhiri konsonan. 

b) Fungsi Imbuhan di-i  yaitu membentuk kata kerja pasif. 

c) Makna  imbuhan di-i  memiliki makna nindakake pakaryan nganti makaping-

kaping „melakukan pekerjaan berkali-kali‟ atau nindakake  pakaryan (lingga)  
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„melakukan pekerjaan (dasar)‟. Mulyana (2011: 25) menambahkan makna 

imbuhan di-i yaitu dibuat semakin (dasar), diberi apa (dasar), dan perbuatan 

(dasar). 

Contoh: (a) Peleme dijupuki nganti entek. „Mangganya diambili sampai 

habis‟ 

(b) Klambine Siti wis diciliki. „bajunya Situ sudah dikecilkan‟ 

(c) Bukune digambari kembang. „bukunya diberi gambar bunga‟ 

(d) Tamune ditemoni bapak. „tamunya ditemui bapak‟ 

 

c. Imbuhan sa-e 

a) Bentuk Imbuhan sa-e, imbuhan sa-e tidak mengalami perubahan bentuk 

dalam pengimbuhannya pada bentuk dasar. 

b) Fungsi imbuhan sa-e yaitu membentuk kata keterangan. 

c) Makna imbuhan sa-e memiliki makna nganti „sampai‟, karo/lan „dengan atau 

dan‟, padha karo„sama dengan‟. 

Contoh:  (a) Kerjakna PRmu sarampunge. „Kerjakan Prmu sampai selesai‟ 

(b) Entekna maemmu salawuhe. „Habiskan makanmu dengan 

lauknya‟ 

(c) Yanti saiki dhuwure sapundhake Ani. „Yanti sekarang tingginya 

sama dengan bahunya Ani‟ 

 

D. Surat Kabar Radar Banyumas 

Santana (2005: 87) mendefinisikan surat kabar adalah lembaran kertas yang 

berisi informasi (berita) tentang segala peristiwa yang terjadi. Informasi dalam 

surat kabar merupakan yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya Djuarto (2004: 

11) berpendapat bahwa surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, 

dan lainnya yang dicetak dalam kertas, dan terbit secara teratur. Sebuah berita baik 

berita yang berasal dari media cetak maupun elektronik memiliki karakteristik yang 

berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengabarkan suatu 
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peristiwa. Untuk mendapatkan suatu informasi dibutuhkan wartawan. Wartawan 

dalam hal ini sebagai wakil masyarakat untuk mencari dan memberi tahu tentang 

segala peristiwa yang terjadi. 

Surat kabar yang beredar di Banyumas saat ini sangat banyak, salah satunya 

surat kabar Radar Banyumas. Surat kabar Radar Banyumas dijadikan sebagai 

sumber data dalam penelitian. Radar Banyumas ini terbit setiap hari Senin sampai 

Minggu. Radar Banyumas menyajikan berita dari lima kabupaten/kota meliputi 

Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Surat kabar Radar 

Banyumas memiliki berbagai macam rubrik, meliputi rubrik ekonomi, politik, 

olahraga, kesehatan, edutaintment, hiburan, dan sebagainya. Dalam surat kabar 

Radar Banyumas terdapat rubrik hiburan (humor) dalam bahasa Jawa dialek 

Banyumas yaitu rubrik Mblaketaket. 

 

1. Rubrik Edutaintment 

Rubrik Edutaintment pada surat kabar Radar Banyumas terdapat di halaman 

3. Rubrik tersebut terbit tiga kali dalam satu minggu, yaitu pada hari Senin, Jumat, 

dan Sabtu. Rubrik ini membahas tentang pendidikan, baik pendidikan secara 

nasional maupun lokal yang ada di daerah Jawa Tengah dan Banyumas. Pada hari 

Jumat rubrik ini biasanya diberi nama sesuai dengan perguruan tinggi yang berada 

di wilayah Banyumas. Pada hari Sabtu dan Senin rubrik ini bernama Edutaintment. 

 

2. Rubrik Mblaketaket 

Mblaketaket merupakan salah satu nama judul dari rubrik humor yang 

terdapat dalam surat kabar Radar Banyumas. Rubrik Mblaketaket merupakan rubrik 
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humor yang menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumas. Rubrik ini berisi 

mengenai peristiwa yang terjadi sehari-hari yang dikemas dengan menggunakan 

bahasa Jawa dialek Banyumas. Rubrik tersebut dimuat pada hari Senin sampai 

Sabtu, terkadang pada hari-hari tertentu tidak dimuat. Kata mblaketaket berasal dari 

bahasa Jawa dialek Banyumas yang berarti „enak sekali, penuh citarasa, akrab, 

hangat‟ (Tohari, 2007: 36). 
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