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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan oleh Siti Sumiati mahasiswa 

Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMP. Skripsi ini ditulis tahun 

2010 dengan judul peneliti sebulumnya yaitu Analisis Bentuk Serapan Bahasa Asing 

Dalam Rubrik “Opini” Pada Harian Kompas. Skripsi yang telah dibuat oleh penulis 

berjudul Analisis Bentuk-Bentuk Unsur Serapan Bahasa Asing Dalam Berita Apa 

Kabar Indonesia di TV One Bulan Desember 2013. Perbedaan antara skripsi Siti 

Sumiati dan penulisantara lain: pada penelitian ini tujuan penelitian adalah 

mendeskripsikan proses penyerapanbentuk-bentuk unsur serapan bahasa asing 

berdasarkan asal bahasa dalam berita Apa Kabar Indoensia Pagi di TV. Penelitian 

sebelumnya bertujuan untuk mendeskripsikan proses interferensi dan integrasi bentuk 

serapan bahasa asing dalam rubrik Opini pada harian Kompas dan mendeskripsikan 

proses morfologis bentuk serapan bahasa asing dalam rubrik Opini pada Harian 

Kompas. Data pada penelitian sebelumnya adalah unsur serapan bahasa asing dalam 

rubrik Opini pada Harian Kompas, sedangkan data penelitian yang telah dilakukan 

adalah transkrip berita khususnya kata-kata serapan bahasa asing dalam Apa Kabar 

Indonesia Pagi di TV One. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data tulis 

yang berupa berita Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Sumber data pada penelitian 

sebelumnya adalah rubrik Opini dalam Harian Kompas. 

Selain penelitian yang relevan di atas juga terdapat penelitian yang sama. 

Penelitian lainnya yang relevan berjudul Analisis Morfologi Kata Serapan Bahasa 

Jawa Yang Terdapat Dalam Wacana Rubrik Wong Banyumas Pada Radar Banyumas. 
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Skripsi ini ditulis oleh Eni Purwati pada tahun 2010. Ada beberapa perbedaan antara 

skripsi sebelumnya dengan skripsi yang telah ditulis peneliti. Pada penelitian 

sebelumnya, tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan proses morfologi kata serapan 

bahasa Jawa yang terdapat dalam wacana bahasa Indonesia rubrik Wong Banyumas 

pada Radar Banyumas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian 

ini adalah mendeskripsikan proses penyerapan bentuk-bentuk unsur serapan bahasa 

asing berdasarkan asal bahasa dalam berita Apa Kabar Indoensia Pagi di TV One. 

Data pada penelitian sebelumnya adalah 60 kata serapan bahasa Jawa, sedangkan data 

penelitian yang telah dilakukan adalah transkrip berita khususnya kata-kata serapan 

bahasa asing dalam berita Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Sumber data pada 

penelitian ini adalah sumber data tulis yang berupa berita Apa Kabar Indonesia Pagi 

di TV One. Sumber data pada penelitian sebelumnya adalah sumber data tulis yang 

terdapat dalam wacana rubrik Wong Banyumas pada Radar Banyumas. 

 

B. Pengertian Bahasa 

Menurut Keraf (2004: 1) fungsi bahasa sangat penting yaitu sebagai alat 

komunikasi. Semua menyadari bahwa interaksi dan segala macam kegiatan dalam 

masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. Dalam hal ini bahasa memiliki peran yang 

sangat penting yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusi dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dibatasi pengertian bahasa adalah alat 

komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat 

ucap manusia. Kaitannya dengan penelitian ini bahwa bahasa yang terdapat pada 

berita ini berupa bahasa lisan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau yang 

disebut bunyi vokal. 
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Bahasa dan masyarakat merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. 

Tidak mungkin ada masyarakat tanpa bahasa, dan sebaliknya tidak mungkin ada 

bahasa tanpa masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang saling 

berhubungan sebagai bentuk kerja sama antara individu-individu itu. Hubungan itu 

bisa terjadi bila ada alat penghubungnya, dalam hal ini bahasa. Bahasa adalah alat 

penghubung, alat komunikasi anggota masyarakat yaitu individu-individu sebagai 

manusia yang berpikir, merasa dan berkeinginan (Kridalaksana, 1982: 3). Pikiran, 

perasaan dan keinginan dapat diwujudkan apabila dinyatakan dan alat untuk 

menyatakan itu adalah bahasa.  

Jadi, dapat disimpulkan bahasa merupakan suatu media yang digunakan untuk 

berkomunikasi atau melakukan interaksi dengan manusia lain. Dalam hal ini bahwa 

suatu komunikasi yang diadakan dengan menggunakan bunyi yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia. Semua itu dilakukan oleh manusia karena hakikatnya adalah 

makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Bahasa juga sebagai 

sarana untuk menyampaikan informasi kepada orang lain sehingga orang tersebut 

mampu memahaminya. Dalam penelitian ini, bahasa berkembang melalui media 

elektronik yaitu televisi khususnya TV One yang memuat tayangan berita Apa Kabar 

Indonesia Pagi. 

 

C. Unsur Serapan Dalam Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Unsur Serapan 

Moeliono (Peny.), (2007: 1248) unsur adalah bahan asal, zat asal, bagian 

terkecil dari suatu hal. Serapan adalah pemasukan ke dalam, penyerapan masuk ke 

dalam lubang-lubang kecil (Poerwadarminta, 1985: 130 dan 425). Menurut Samsuri 
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(1987: 50) serapan adalah pungutan. Kridalaksana (1985: 8) memahami serapan 

adalah pinjaman yaitu bunyi, fonem, unsur gramatikal atau unsur leksikal yang 

diambil dari bahasa lain. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan 

unsur serapan adalah unsur dari suatu bahasa (asal bahasa) yang masuk dan menjadi 

bagian dalam bahasa lain (bahasa penerima) yang kemudian oleh penuturnya dipakai 

sebagaimanalayaknya bahasa sendiri. Dalam hal ini kata-kata serapan tersebut dipakai 

atau digunakan dalam melakukan komunikasi dengan manusia lain. Semua ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

(www.google.com/url?q:zoelfansyah.blogspot.com) 

Seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat membuat unsur serapan 

tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam unsur serapan terdapat kata-kata 

serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai proses. Kata serapan 

adalah kata-kata dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan 

diperlukan untuk memperkaya bahasa Indonesia serta dalam perkembangannya 

menjadi milik tetap bahasa Indonesia. Penyerapan adalah proses pengambilan 

kosakata dari bahasa asing. Djojonegoro (1996: 9) bahwa kata serapan dari bahasa 

asing tersebut berasal dari bahasa seperti, Arab, Belanda, Cina, Hindi, Inggris, Parsi, 

Portugis, Sanskerta-Jawa Kuna, dan Tamil. 

 

2. Pengertian Bahasa Asing 

Bahasa Indonesia dalam perkembangannya melakukan proyes penyerapan dari 

berbagai bahasa. Dalam hal ini dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, 

Belanda, Cina, dan Inggris. Namun, bukan berarti bahasa Indonesia itu miskin 

kosakata. Penyerapan unsur serapan bahasa asing merupakan suatu hal yang sudah 
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biasa dilakukan sebagai suatu bentuk variasi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Hal 

ini terjadi karena setiap bahasa itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda satu 

dengan yang lain. Semua ini terjadi karena bahasa Indonesia dalam upaya 

memperkaya kosakata baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing yang kemudian 

disesuaikan dengan sistem fonologis, morfologis, dan sintaksisnya.  

Proses penyerapan kata-kata asing itu diatur dalam buku ”Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang DisempurnakandanPedoman Umum Pembentukan 

Istilah”. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional membutuhkan perkembangan kata 

dan istilah dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Cakupan kosakata yang banyak 

dalam suatu bahasa menjadikan sebagai tanda kemajuan bangsa sebagai pemilik 

bahasa tersebut. Pemakaian kosakata bahasa asing yang meluas disebabkan dengan 

adanya perkembangan zaman yang semakin modern sehingga mengubah pola pikir 

dan tingkah laku masyarakat. Menurut Moeliono (Peny.), (2007: 88) bahasa asing 

merupakan bahasa milik bahasa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan 

formal dan yang secara struktural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Dalam 

penelitian ini lebih menekankan bentuk-bentuk serapan dari bahasa asing di luar 

bahasa Indonesia meliputi: bahasa Sanskerta, Arab, Inggris, dan Belanda. 

 

3. Bentuk-Bentuk Unsur Serapan Dalam Bahasa Asing 

Di dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai 

bahasa. Hal ini baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Dalam penelitian ini 

bahasa yang diserap berasal dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Inggris, dan 

Belanda. Semua serapan dari bahasa asing tersebut kemudian melembaga dalam 

bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional (2012: 51-52) menyebutkan 
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bahwa berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia 

dikelompokan menjadi dua antara lain sebagai berikut. 

 

a. Adopsi  

Adopsi merupakan unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, misalnya kata reshuffle dan shuttle cock. Unsur-unsur ini dipakai 

dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih 

mengikuti cara asing. Kata-kata serapan bahasa asing tersebut diserap ke dalam 

bahasa Indonesia dalam rangka menambah dan mempertajam kosakata. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa adopsi adalah suatu proses mengambil secara keseluruhan bahasa 

asing untuk diperlakukan seperti bahasa sendiri. Selain itu, adopsi adalah penyerapan 

bahasa yang mengambil kata asing secara keseluruhan.  

 

b. Adaptasi 

Adaptasi adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya menyesuaikan 

dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata-kata dari bahasa asing tersebut disesuaikan 

dengan sistem morfologis dan fonologis dalam bahasa Indonesia. Selain itu, juga 

disesuaikan dengan ortografis atau ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini 

bahwa bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa lain yaitu bahasa Sanskerta, Arab, 

Inggris, Belanda. Menurut Muslich (2007: 102) adaptasi adalah apabila unsur asing itu 

sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapannya maupun 

penulisannya, misalnya: ekspor, sistem, manajemen, koordinasi, fungsi. 

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa asing dan 

bahasa daerah. Dari pengaruh itu bahasa Indonesia semakin kaya dengan kata-kata 
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asing dan daerah untuk melengkapi perkembangannya. Kata-kata yang diambil dari 

bahasa asing selalu mengalami penyesuaian (adaptasi) dengan penerimaan pendengar, 

ucapan lidah bangsa pemakai bahasa yang dimasukinya, dan struktur bahasanya. Oleh 

sebab itu, yang disebut adaptasi adalah perubahan bunyi dan struktur bahasa asing 

menjadi bunyi dan struktur yang sesuai dengan penerima pendengar atau ucapan lidah 

bangsa pemakai bahasa yang dimasukinya (Muslich, 2007: 102-103). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa adaptasi adalah proses pengambilan atau penyesuaian kata-kata 

bahasa asing yang kemudian disesuaikan dengan bunyi dan struktur bahasa 

pemakainya dalam hal ini bahasa Indonesia. Dalam hal ini kata information berasal 

dari bahasa Inggris, kemudian kata tersebut diserap atau mengalami adaptasi ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi informasi. Departemen Pendidikan Nasional (2008: 6-7) 

proses adaptasi atau penyesuaian bentuk-bentuk unsur serapan bahasa asing adalah 

sebagai berikut. 

 

1) Adaptasi Fonologis atau Lafal 

Adaptasi fonologis adalah penyesuaian perubahan bunyi bahasa asing menjadi 

bunyi yang sesuai dengan ucapan lidah bangsa pemakai bahasa yang dimasukinya. 

Dalam hal ini penulisan kata serapan bahasa asing tidak mengalami perubahan ke 

dalam bahasa Indonesia. Artinya bahwa bahasa Indonesia itu tidak menyerap secara 

utuh kata-kata dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata 

serapan bahasa asing tersebut berasal dari bahasa Inggris, Arab, Sanskerta, Belanda. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa adaptasi fonologis adalah proses penyerapan kata 

serapan bahasa asing tanpa penyesuaian ejaan atau penulisan tetapi dengan 

penyesuaian lafal atau bunyi. Misalnya unit dalam bahasa Inggris dibaca [yuwnit] 

sedangkan dalam bahasa Indonesia dibaca [unit]. 
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2) Adaptasi  Ortografis atau Ejaan 

Kata-kata serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai 

cara. Dalam hal ini melalui menyesuaikan ejaan atau penulisannya dalam bahasa 

Indonesia. Artinya bahwa kata-kata serapan bahasa asing tersebut tidak mengalami 

penyesuaian lafal. Salah satu proses masuknya kata-kata serapan bahasa asing ke 

dalam bahasa Indonesia dengan adaptasi secara ortografis. Contoh kata serapan yang 

berasal dari bahasa Inggris yaitu design. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi desain. Pengucapan kata serapan tersebut dalam bahasa 

Inggris yaitu [disain] sedangkan dalam bahasa Indonesia yaitu [disain].  

 

3) Adaptasi Fonologis dan Ortografis 

Selain yang disebutkan di atas terdapat proses penyerapan kata-kata serapan 

bahasa asing. Dalam hal ini yaitu penyesuaian secara fonologis dan ortografis. Artinya 

kata-kata serapan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menyesuaikan 

baik pelafalan maupun penulisannya. Jadi bahasa Indonesia itu tidak menyerap secara 

utuh melainkan dengan menyesuaikan kaidah dalam bahasa Indonesia.  Dalam bahasa 

Inggris terdapat kata microphone yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi mikrofon. Pengucapan kata serapan tersebut dalam bahasa Inggris yaitu 

[maikrofon] sedangkan dalam bahasa Indonesia [mikrofon]. 

 

4) AdaptasiMorfologis  

Penyesuaian atau adaptasi morfologis adalah proses penyesuaian struktur 

bentuk kata. Adanya perubahan struktur bentuk kata ini pasti berpengaruh pada 
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perubahan bunyi. Jadi adaptasi morfologis adalah suatu proses masuknya unsur asing 

ke dalam bahasa Indonesia yang kemudian mengalami penyesuaian baik dari struktur 

bentuk kata sehingga akan mempengaruhi terjadinya perubahan bunyi. Kata optimist 

berasal dari bahasa Inggris-Belanda yang kemudian dipungut ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi optimis. Pada kata tersebut terdapat sufiks dari bahasa Inggris-

Belanda yaitu –ist yang kemudian berubah menjadi -is dalam bahasa Indonesia. 

Menurut Ramlan (2012: 53) bahwa proses morfologis ialah proses 

pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Soegijo 

(1989: 18) menjelaskan proses morfologis adalah proses perubahan bentuk dasar 

dalam rangka pembentukan kata-kata baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses 

morfologis adalah proses pembentukan kata-kata dari sebuah bentuk dasar menjadi 

bentuk kata-kata baru. Kata-kata yang mengalami proses morfologis ke dalam bahasa 

Indonesia itu berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini berasal dari bahasa asing 

seperti: Inggris, Arab, Sanskerta, Belanda.  

Ramlan (2012: 55) menyebutkan bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat tiga 

proses morfologis yaitu proses pembubuhan afiks, pengulangan, dan pemajemukan. 

Menurut Chaer (2007: 177) proses morfologis meliputi afiksasi, reduplikasi, 

komposisi, konversi, modifikasi intern, suplesi, dan pemendekan. Jadi dari kedua 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses morfologis terdapat afiksasi, 

reduplikasi, komposisi, konversi, modifikasi intern, suplesi dan pemendekan. Dalam 

hal ini kata-kata serapan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia itu 

dapat melalui berbagai proses. Salah satunya yaitu adapatsi atau penyesuaian secara 

morfologis. 
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a) Afiksasi  

Menurut Chaer (2007: 177) afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa 

morfem terikat, yang diimbuhkan pada sebuah bentuk dasar dalam proses 

pembentukan kata. Afiks adalah bentuk linguistik yang pada suatu kata merupakan 

unsur langsung dan bukan kata atau pokok kata, yang memiliki kemampuan melekat 

pada bentuk-bentuk lain untuk membentuk kata atau pokok kata baru (Putrayasa, 

2010: 5). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan afiks adalah sebuah bentuk yang 

dapat diimbuhkan atau dibubuhkan pada sebuah bentuk dasar dalam proses 

membentuk sebuah kata. Dalam hal ini kata-kata tersebut merupakan serapan dari 

bahasa asing yang kemudian mengalami proses afiks atau imbuhan. Kata-kata serapan 

bahasa asing tersebut berasal dari bahasa Inggris, Sanskerta, Arab, Belanda. Selain itu, 

juga terdapat serapan dari kedua bahasa asing yaitu Inggris-Belanda.  

Menurut Ramlan (2012: 56) proses pembubuhan afiks adalah pembubuhan 

afiks pada sesuatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk 

kompleks, untuk membentuk kata. Afiks ialah suatu satuan gramatikal terikat yang 

didalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang 

memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata lain 

untuk membentuk kata baru (Ramlan, 2012: 57-58). Jadi afiks merupakan imbuhan 

atau bentuk terikat yang ditambahkan pada kata dasar baik berupa awalan, sisipan, 

akhiran. Imbuhan tersebut kemudian melekat pada sebuah bentuk dasar yang berasal 

dari kata serapan bahasa asing. Kata-kata serapan bahasa asing tersebut berasal dari 

bahasa Inggris, Belanda, Arab, Sanskerta dan Inggris-Belanda.  

Chaer (2007: 177) menjelaskan bahwa afiksasi adalah proses pembubuhan 

afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Afiksasi tersebut digolongkan menjadi 
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empat macam yaitu prefiks, infiks, sufiks dan konfiks. Menurut Putrayasa (2010: 5) 

afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan membubuhkan 

afiks (imbuhan) pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. 

Afiksasi atau pengimbuhan sangat produktif untuk pembentukan kata dalam bahasa 

Indonesia. Hal tersebut terjadi karena bahasa Indonesia tergolong bahasa bersistem 

“aglutinasi”. Sistem aglutinasi adalah sistem bahasa yang pada proses 

pembentukannya unsur-unsurnya dilakukan dengan cara menempelkan unsur-unsur 

atau bentuk lainnya. Dalam pembentukan kata dengan proses afiksasi, afikslah yang 

menjadi dasar untuk membentuk kata.  

Afiksasi adalah proses morfologis dalam rangka pembentukan kata-kata 

kompleks. Afiksasi merupakan proses morfologis yang produktif dalam bahasa 

Indonesia (Soegijo, 1989: 19).  Dalam hal ini afiksasi adalah peristiwa pembentukan 

kata dengan jalan membubuhkan afiks pada bentuk dasar. Jadi, dari berbagai pendapat 

di atas dapat diambil kesimpulan afiksasi adalah sebuah proses morfologis 

dalamrangka pembentukan kata dengan menambahkan atau membubuhkan afiks atau 

imbuhan pada bentuk dasar. Macam-macam afiks dapat digolongkan menjadi empat 

macam (Soegijo, 1989: 26-39) yaitu sebagai berikut: 

 

(1) Prefiks  

Menurut Chaer (2007: 178) prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di muka 

bentuk dasar. Jadi prefiks adalah afiks yang ditambahan dibagian depan bentuk dasar. 

Menurut Ramlan (2012: 59-60) bentuk-bentuk prefiks dalam bahasa Indonesia sebagai 

berikut: meN-, ber-, di-, ter-, peN-, pe-, se-, per-, pra-, ke-, a-, maha-,para-. 
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Departemen Pendidikan Nasional (2008: 8-14) menjelaskan bahwa prefiks asing yang 

bersumber pada bahasa Indo-Eropa dapat dipertimbangkan pemakaiannya di dalam 

peristilahan Indonesia setelah disesuaikan ejaannya. Prefiks yang berasal dari bahasa 

asing antara lain, sebagai berikut. 

anti-, ant- „bertentangan dengan‟ tetap anti-, ant- 

anticatalyst  antikatalis 

 

co-, com-, con- „dengan‟, „bersama-sama‟, „berhubungan dengan‟ menjadi ko-, 

kom-, kon- 

coordination  koordinasi 

commission  komisi 

 

dis- „ketiadaan‟, „tidak‟ tetap dis- 

disharmony  disharmoni 

 

epi- „di atas‟, „sesudah‟ tetap epi- 

epigone  epigon 

 

mono- „tunggal‟, „mengandung satu‟ tetap mono- 

monodrama  monodrama 

 

re- „lagi‟, „kembali‟ tetap re- 

reflection  refleksi 

  

semi- „separuhnya‟, „sedikit banyak‟, „sebagian‟ tetap semi- 

semifinal  semifinal 

 

dan seterusnya. 

 

 

(2) Infiks  

Menurut Chaer (2007: 178) infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah 

bentuk dasar. Kridalaksana (1992: 28) menjelaskan bahwa infiks yaitu afiks yang 

diletakan di dalam bentuk dasar, contoh: -el-, -er-, -em-, dan –in-.Infiks bahasa 

Indonesia tidak banyak jumlahnya, lagi pula tidak produktif. Sejak dari buku-buku 

tata bahasa tradisional sampai sekarang, infiks bahasa Indonesia tidak menghasilkan 

bentuk-bentuk yang mendapatkan infiksasi sebagai bentuk dasar sekunder. 
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Pembicaraan mengenai infiks kiranya tidak perlu lagi dikemukaan. Jadi, dapat diambil 

kesimpulan bahwa infiks adalah afiks yang diimbuhkan atau diletakan dibagian tengah 

bentuk dasar. 

 

(3) Sufiks  

Chaer (2007: 178) menjelaskan bahwa sufiks adalah afiks yang diimbuhkan 

pada posisi akhir bentuk dasar. Jadi, sufiks adalah afiks yang diimbuhkan atau 

diletakan di bagian akhir bentuk dasar. Dalam hal ini imbuhan tersebut dilekatkan di 

bagian akhir bentuk dasar yang merupakan hasil serapan dari bahasa asing.  Menurut 

Putrayasa (2010: 27) bahwa sufiks digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

sufiks atau akhiran dalam bahasa Indonesia yaitu –an, -i, -kan dan –nya. Selain itu, 

juga terdapat sufiks serapan yang sudah banyak masuk dan tetap mempertahankan 

khazanah sufiks dalam bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional (2008: 14-

20) menjelaskan bahwa sufiks asing dalam bahasa Indonesia diserap sebagai bagian 

kata berafiks yang utuh. Kata seperti standardisasi, implementasi, objektif diserap 

secara utuh di samping kata standar, implemen, dan objek. Di bawah ini adalah daftar 

sufiks dari bahasa asing sebagai berikut. 

-aat (Belanda) menjadi –at 

advocaat   advokat 

  

-ancy, -ency (Inggris) menjadi –ansi, -ensi 

efficiency   efisiensi 

 

-ant (Belanda, Inggris) menjadi –an 

informant   informan 

 

-atie (Belanda), -(a)tion (Inggris) menjadi –(a)si 

actie, action   aksi 

 

-eel, -aal (Belanda), -al (Inggris) menjadi –al 
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formeel, formal  formal 

 

-eur (Belanda), -or (Inggris) menjadi –ur 

condecteur, conductor kondektur 

 

-fiek (Belanda), -ic, -ique (Inggris) menjadi –ik 

uniek, unique   unik 

 

-isch (Belanda), -ic, -ical (Inggris) menjadi –is 

practisch, practical  praktis 

 

-ief (Belanda), -ive (Inggris) menjadi –if 

demonstratief, demonstrative  demonstrative 

 

-isatie (Belanda), -ization (Inggris) menjadi –isasi 

naturalisatie, naturalization  naturalisasi 

 

-isme (Belanda), -ism (Inggris) menjadi –isme 

expressionisme, expressionism ekspresionisme 

 

-iteit (Belanda), -ity (Inggris) menjadi –itas 

faciliteit, facility   fasilitas 

 

-logie (Belanda), -logy (Inggris) menjadi –logi 

technologie, technology  teknologi 

 

-loog (Belanda), -logue (Inggris) menjadi –log 

dialoog, dialogue   dialog 

 

-uur (Belanda), -ure (Inggris) menjadi –ur 

structuur, structure   struktur 

 

dan lain seterusnya. 

 

Sufiks tidak hanya berasal dari bahasa Indonesia atau asli Indonesia. Tetapi 

juga terdapat sufiks dari bahasa asing atau yang disebut sufiks serapan. Dalam 

perkembangannya sufiks serapan tersebut mulai melembaga dalam khazanah kosa 

kata bahasa Indonesia. Selain itu, dengan adanya sufiks serapan tersebut dapat 

menambah variasi atau keragaman dalam bahasa khususnya bahasa Indonesia. 

Menurut Badudu (1992: 84-102) bahwa dalam bahasa Indonesia, ada unsur bahasa 
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berupa akhiran (sufiks) yang dipungut dari bahasa Sanskerta, Arab, Belanda dan 

Inggris adalah sebagai berikut: 

 

(a) Akhiran dari bahasa Sanskerta  

Dalam bahasa Indonesia terdapat akhiran –wan dan –man yang dipungut dari 

bahasa Sanskerta. Bentuk –wan muncul apabila morfem dasar yang dilekatinya 

berakhiran dengan vokal /a/, misalnya hartawan, bangsawan, rupawan, sejarawan, 

negarawan, olahragawan. Bentuk –man muncul bila morfem dasar yang dilekatinya 

berakhir dengan vokal /i/, misalnya pada kata hartawan dan seniman. Kata-kata 

bentukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang tersimpul dalam akhiran 

–wan atau –man itu ialah 1) orang yang memiliki apa yang disebut oleh kata dasar itu. 

Seseorang disebut hartawan karena ia mempunyai harta kekayaan yang banyak; 

seorang bangsawan ialah orang yang memiliki bangsa artinya „keturunan raja; 2) 

orang yang ahli dalam bidang yang disebut oleh kata dasar itu; sejarawan ialah „orang 

yang ahli sejarah; 3) orang yang berkecimpung atau terus terlibat dengan hal-hal 

pekerjaan yang disebut oleh kata dasar misal olahragawan, wartawan.  

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kata bentukan dengan akhiran –wan 

atau –man, bentuk dasarnya adalah kata benda dan sebagian kecil daripadanya kata 

sifat. Akhiran atau sufiks –wan dan –man merupakan sufiks yang berasal dari bahasa 

asing yaitu bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Indonesia sekarang kata-kata bentukan 

dengan akhiran –wan atau –man merujuk pada pria atau laki-laki. Selain itu, terdapat 

akhiran –wati yang merujuk pada perempuan. Mulanya akhiran –wati dipakai pada 

akhiran nama wanita misalnya Fatmawati, Megawati. 
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(b) Akhiran dari bahasa Arab 

Bahasa Indonesia merupakan sebagai bahasa nasional tidak membatasi diri 

dengan pengaruh bahasa dari negara lain. Semua ini dilakukan sebagai wujud bahwa 

komunikasi atau interaksi antarbangsa tidak bisa dicegah. Oleh karena itu, bahwa 

kata-kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia tidak hanya asli Indonesia tetapi 

juga terdapat serapan dari bahasa asing. Sufiks tidak hanya berasal dari bahasa 

Indonesia tetapi juga dari bahasa asing. Dalam hal ini berasal dari bahasa Arab yang 

kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bahasa 

Indonesia dalam perkembangannya selalu memperkaya diri. Di bawah ini merupakan 

sufiks serapan dari bahasa asing. 

 

i. Akhiran –i dan –wi 

Dalam bahasa Indonesia dikenal kata-kata pungutan dari bahasa Arab: badan, 

alam, insan. Selain itu, juga dikenal kata-kata: badani, alami, insani dan disamping 

itu bentuk-bentuk: badaniah, alamiah, insaniah. Dari bentuk-bentuk itu dapat 

disimpulkan bahwa ada akhiran –i dan –iah dalam bahasa Indonesia berasal dari 

bahasa Arab. Akhiran –i berasal dari –iyyun dalam bahasa Arab dan –iah dari –

iyyatun. Badaniyyun dan badaniyyatun dalam bahasa Arab sama artinya yaitu „bersifat 

badan; keduanya merupakan kata sifat.  

 

ii. Akhiran –in dan –at 

Selain kedua bentuk akhiran –i dan –wi, masih ada akhiran lain yang berasal 

dari bahasa Arab. Akhiran atau sufik tersebut ditemukan pada kata-kata bahasa 

Indonesia yaitu akhiran –in dan –at. Namun akhiran –in sangat terbatas pemakaiannya 
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dibandingkan dengan akhiran –i atau –wi. Akhiran –in dan –at dipungut dengan 

bentukannya secara utuh dari bahasa Arab, misalnya pada kata muslimin dan 

muslimat, mukminin dan mukminat. Akhiran –in dalam bahasa Arab merujuk kepada 

bentuk jamak laki-laki sedangkan akhiran –at menyatakan bentuk jamak perempuan. 

muslimin „orang-orang yang muslim laki-laki‟ 

muslimat „orang-orang yang muslim perempuan‟ 

mukminin „orang-orang yang percaya laki-laki‟ 

mukminat „orang-orang yang percaya perempuan‟ 

 

iii. Akhiran –ah 

Dalam bahasa Indonesia, dikenal kata almarhum dan almarhumah kedua kata 

itu dipakai untuk menyebut seseorang yang telah meninggal. Kata tersebut bersinonim 

dengan kata mendiang dalam bahasa Indonesia. Perbedaannya terletak pada 

pemakaiannya. Kata almarhum merujuk kepada „yang telah meninggal laki-laki dan 

almarhumah merujuk kepada „yang telah meninggal perempuan‟. Kata mendiang 

digunakan kepada orang yang telah meninggal baik laki-laki maupun perempuan.  

 

(c) Akhiran dari bahasa Inggris dan Bahasa Belanda 

Selain sufiks dari bahasa Arab dan Sanskerta juga terdapat sufiks dari bahasa 

Inggris dan Belanda. Sufiks serapan tersebut telah melembaga dalam ucapan lidah 

bangsa pemakai bahasa yang dimasukinya. Dalam hal ini bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasional serta bahasa yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Di 

bawah ini terdapat beberapa akhiran yang berasal dari bahasa Inggris, Belanda yang 

terdapat pada kata-kata bahasa Indonesia. Berikut ini adalah sufiks dari bahasa asing 

sebagai berikut. 
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i. Akhiran –is 

Dalam bahasa Indonesia dikenal kata-kata: ekonomis, praktis, logis. Kata-kata 

tersebut dipungut dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda: economisch, praktisch, 

logisch. Jadi, dalam bahasa Inggris bentuknya economical, practical, logical.Dari 

bentuk serapan bahasa asing tersebut kemudian dipungut kedalam bahasa Indonesia 

menjadi ekonomikal, praktikal, logikal. Namun bentuk tersebut tidak ditemukan dalam 

bahasa Indonesia. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk yang digunakan dalam 

bahasa Indonesia adalah bentuk bahasa Belanda.  

Hal ini bahwa akhiran Belanda –isch dalam bahasa Indonesia menjadi –is. 

Kata-kata yang menggunakan akhiran –isch dalam bahasa Belanda dan –is dalam 

bahasa Indonesia serta –ical dalam bahasa Inggris merupakan kata sifat. Ada lagi 

akhiran –is yang kedua dalam bahasa Indonesia seperti yang dijumpai dalam kata-

kata: publisis, idealis, egois. Akhiran –is di sini berasal dari akhiran –ist dalam bahasa 

Belanda; bahasa Belandanya: publicist, idealist, egoist. Kata-kata tersebut dipungut 

dari bahasa Belanda secara utuh kemudian disesuaikan dengan ejaan bahasa 

Indonesia. Akhiran –is yang kedua ini berasal dari akhiran –ist dalam bahasa Belanda 

yang merupakan kata benda bukan kata sifat. 

 

ii. Akhiran –isme 

Dalam bahasa Indonesia digunakan kata-kata kolonialisme, modernisme, 

komunisme. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa asing yaitu Belanda. Dalam hal ini 

berasal dari bahasa Belanda yaitu kolonialisme, modernisme, communisme. Bahasa 

Inggrisnya: colonialism, modernism, communism. Memilik bentuk bahasa 

Indonesianya, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk itu dipungut dari bahasa 

Analisis Bentuk-Bentuk Unsur..., Riafitriyani, FKIP, UMP, 2014



28 

 

Belanda, bukan dari bahasa Inggris karena bentuk bahasa Belanda lebih dekat kepada 

bentuk bahasa Indonesia. Akhiran –isme mengandung makna „ajaran, paham, aliran‟.  

 

iii. Akhiran –isasi 

Akhiran –isasi merupakan akhiran dari bahasa asing yang sudah diserap dalam 

bahasa Indonesia. Dalam hal ini berasal dari bahasa Inggris dan Belanda. Akhiran 

tersebut dapat ditemukan pada kata-kata bentukan seperti: spesialisasi, netralisasi, 

modernisasi, liberalisasi. Dibandingkan dengan bahasa Belanda dengan bahasa 

Inggris dalam bentuk-bentuk dengan akhiran itu: specialisatie/specialization, 

modernisatie/modernization. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk bahasa Belanda 

yang masuk ke dalam bahasa Indonesia itu memiliki bentuk dan lafal yang sangat 

dekat dengan bentuk dan lafal bahasa Belanda. 

Selain itu, pemakaian –isasi dapat dijumpai pada kata-kata yang bentuk 

dasarnya bahasa Indonesia asli seperti berikut: turinisasi, pompanisasi, 

Indonesianisasi. Penamaan pohon turi dalam rangka usaha penghijauan disebut 

turinisasi. Pemakaian sistem pompa untuk mengairi sawah-sawah disebut 

pompanisasi. Kata Indonesianisasi sebenarnya dapat diganti dengan bentukan 

Indonesia yaitu pengindonesiaan. Akhiran –isasi tidak sama dengan akhiran –asi atau 

–si seperti yang dijumpai pada bentuk publikasi. Dalam bahasa Inggris publication, 

kemudian dalam bahasa Belanda yaitu publicatie. Dari kedua bahasa tersebut 

kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi publikasi. 

Melihat contoh-contoh di atas bahwa terdapat unsur serapan dari berbagai 

bahasa asing. Dalam hal ini berasal dari bahasa Inggris dan Belanda yang kemudian 

diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dapat ditarik simpulan bahwa bentuk akhiran 
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–atie atau –tie dari bahasa Belanda. Kemudian akhiran –ation/-tion dari bahasa 

Inggris. Kedua akhiran tersebut berubah menjadi –asi/-si dalam bahasa Indonesia. 

Selain daripada itu, huruf c dalam ejaan asing yang dilafalkan /k/ dalam bahasa 

Indonesia ditulis dengan k. 

 

iv. Akhiran –ir 

Dalam bahasa Indonesia dijumpai bentuk-bentuk bersaing seperti: dipublisir  

menjadi   dipublikasikan, diproduksi menjadi diproduksikan dan direalisir menjadi   

direalisasikan. Bentuk dipublisir diambil dari bentuk bahasa Belanda gepubliceerd; 

diprodusir dari bentuk geproduceerd. Publiceren dan produceren dalam bahasa 

Belanda bentuk kata kerja, sedangkan publicatie dan productie adalah bentuk kata 

benda. Apabila mengambil bentuk dipublisir, maka yang diambil adalah bentuk kata 

kerja publisir sebagai bentuk dasarnya, kemudian dibentuk sekali lagi menjadi kata 

kerja dalam bahasa Indonesia dengan awalan di-, sedangkan bila diambil bentuk kata 

bendanya publikasi dan produksi, lalu membentuknya menjadi kata kerja dengan 

memberinya awalan di- atau me- dengan atau tanpa akhiran –kan sebagai imbuhan-

imbuhan pembentuk kata kerja dalam bahasa Indonesia. 

publikasi (kata benda) –dipublikasi 

atau dipublikasikan (kata kerja) 

produksi (kata benda) –diproduksi 

atau diproduksikan (kata kerja) 

 

v. Akhiran –ur 

Dalam bahasa Indonesia dijumpai pemakaian kata-kata seperti: direktur, 

inspektur, kondektur. Kata-kata itu ialah kata-kata bahasa Belanda yang dipungut 

kemudian ejaannya diindonesiakan. Artinya disesuaikan dengan cara menulis (ejaan) 
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dan lafal bahasa Indonesia. Bahasa Belandanya: directeur, inspecteur, conducteur. 

Bahasa Inggrisnya: director, inspector, conductor. Dalam hal ini bentuk bahasa 

Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dari bahasa Belanda; bunyi –eur dijadikan –ur. 

Apabila dipungut dari bahasa Inggris, tentulah akhirannya bukan –ur, melainkan –or.  

Selain itu, dalam bahasa Indonesia dapat dijumpai kata-kata berakhiran –ur 

yang berasal dari bahasa asing, tetapi yang bukan berasal dari bentuk –eur. Kata-kata 

itu misalnya: struktur, faktur, miniatur. Kata-kata itu diambil dari bahasa Belanda: 

structuur, factuur, miniatuur. Selain itu, terdapat kata-kata yang berasal dari bahasa 

Inggris yaitu structure, miniature. Jadi, melihat contoh-contoh itu, dapat 

menyimpulkan bahwa bentuk –ur (yang kedua) dalam bahasa Indonesia, berasal dari 

bentuk –uur dalam bahasa Belanda.  

 

vi. Akhiran –if 

Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam buku ”Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan”. Dalam hal ini terdapat akhiran –ive, -ief 

menjadi –if  dalam bahasa Indonesia. Misalnya descriptive dan descriptief  berasal dari 

bahasa asing yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi deskriptif. 

Jadi, kata dari bahasa Inggris yang berakhir –ive yang sejalan atau semakna dengan 

bahasa Belanda yang berakhiran –ief dalam bahasa Indonesia menjadi kata dengan 

bentuk –if. Jadi, v dan f yang dilafalkan /f/ itu ditulis dalam bahasa Indonesia dengan 

huruf f. Bentuk-bentuk: aktip, positip, demonstratip, fakultatip, legislatip. Semua kata-

kata tersebut bukan bentuk yang baku. Huruf f sudah ditetapkan dalam abjad sebagai 

salah satu huruf bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, tidak perlu huruf f diganti dengan 

huruf p, demikian juga v tidak perlu diganti p. 
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vii.  Akhiran –al 

Dalam bahasa Indonesia, dapat dijumpai bentuk-bentuk serapan yaitu kata-

kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya kata formil menjadi formal, rasionil 

menjadi rasional. Sebelum ejaan yang disempurnakan, kata-kata tersebut dibentuk 

berdasarkan bahasa Belanda: stuctureel, formeel, rationeel. Bunyi akhiran –eel(-aal) 

yang cenderung ke bunyi -il, kemudian dijadikan –il sehingga bentuk kata yang sudah 

diindonesiakan ejaannya menjadi: strukturil, formil, rasionil. Dalam buku pedoman 

EYD ditetapkan bahwa untuk bentuk mengacu pada bahasa Inggris. Kata-kata dalam 

bahasa Inggris: structural, formal, rational, karena akhir kata-kata tersebut berbunyi-

al dan agar mendekati ejaan bahasa asalnya kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia 

menjadi struktural, formal, rasional. 

Dalam hal ini ada perkecualian bentuk yang berbeda (-il dan -al) yang masing-

masing memiliki makna sendiri-sendiri keduanya tidak perlu dijadikan –al. Misalnya, 

kata moril mempunyai makna yang berbeda dengan kata moral. Kata moril  dalam 

bahasa Indonesia dipungut dari bahasa Belanda moreel (dalam bahasa Inggris moral 

atau morally; morale). Moral dalam bahasa Indonesia dipungut dari  bahasa Belanda 

moraal ( dalam bahasa Inggris moral). Bantuan moril tidak dapat diganti menjadi 

bantuan moral. Pendidikan moral tidak dapat diganti dengan pendidikan moril. Selain 

terdapat kata idiil (dari bahasa Belanda ideëel) tidak dapat diubah menjadi ideal (dari 

bahasa Belanda ideaal; bahasa Inggris ideal). Misalnya, seorang perempuan itu 

memiliki tubuh yang ideal „tubuh yang diidam-idamkan oleh semua perempuan‟ tidak 

dapat dikatakan perempuan itu memiliki tubuh yang idiil.Landasan idiilegara 

Indonesia adalah pancasila, tidak dapat diubah menjadi landasan idealegara 

Indonesia adalah pancasila. 
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viii. Akhiran –logi 

Selain akhiran yang telah disebutkan di atas. Dalam bahasa Indonesia dijumpai 

kata-kata yang berakhiran –logi. Bentuk akhiran tersebut merupakan akhiran dari 

bahasa asing. Dalam hal ini berasal dari bahasa Belanda –logie dan dalam bahasa 

Inggris –logy. Kedua akhiran tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi –logi. Misalnya bentukan dari bahasa Inggris yaitu terdapat kata technology. 

Dalam bahasa Belanda kata tersebut menjadi technologie. Dari kedua bentuk tersebut 

kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi.  

 

ix. Akhiran –oir/-oire  -oar 

Dalam bahasa Indonesia dijumpai beberapa kata berakhir dengan bunyi –oar: 

dresoar, trotoar, reperoar. Kata-kata itu dipungut dari bahasa Prancis melalui bahasa 

Belanda. Kata Prancis dipungut oleh Belanda, kemudian dipungut kembali oleh 

Indonesia. Ejaan dalam bentuk aslinya yaitu dressoir, trottoir, repertoire. Lalu ditulis 

dengan –oir atau –oire, tetapi ucapannya –oar. Oleh karena itu, dalam bahasa 

Indonesia kata-kata itu ditulis dengan –oar karena tidak terdapat dalam bahasa 

Indonesia huruf i dibaca a. 

 

(4) Konfiks  

Menurut Kridalaksana (1992: 29) konfiks yaitu afiks yang terdiri dari dua 

unsur, satu di muka bentuk dasar dan satu di belakang bentuk dasar dan berfungsi 

sebagai satu morfem terbagi. Konfiks adalah dua buah unsur afiks yang secara 

bersama-sama melekat pada bentuk dasar dan secara bersama-sama pula mendukung 

satu makna dan satu fungsi. Dalam bahasa Indonesia yang tergolong konfiks ialah 1) 

ber-an, 2) peN-an, 3) per-an, 4) ke-an, 5) se-nya. Chaer (2007: 179) menjelaskan 

konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi yang bagian pertama berposisi pada 
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awal bentuk dasar dan bagian yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Jadi, 

dapat diambil kesimpulan bahwa konfiks adalah afiks yang diimbuhkan atau diletakan 

dibagian awal dan akhir bentuk dasar. 

 

b) Reduplikasi  

Menurut Ramlan (2012: 65) proses pengulangan atau reduplikasi adalah 

pengulangan satuan gramatikal, baik selurunya maupun sebagiannya, baik dengan 

variasi fonem maupun tidak. Chaer (2007: 182-183) reduplikasi adalah proses 

morfemis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara bagian, 

maupun dengan perubahan bunyi. Maka dari itu dapat dibedakan dengan adanya 

reduplikasi penuh, seperti kursi-kursi (dari dasar kursi), reduplikasi sebagaian seperti 

lelaki (dari dasar laki), dan reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti bolak-balik 

(dari dasar balik). Hasil pengulangan itu disini disebut kata ulang, sedangkan satuan 

yang diulang merupakan bentuk dasar. Reduplikasi atau pengulangan adalah peristiwa 

pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun 

sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks 

maupun tidak (Muslich, 2007: 48). Reduplikasi adalah proses morfologi dalam rangka 

pembentukan kata ulang (Soegijo, 1989: 46). Jadi, dapat disimpulkan reduplikasi 

adalah proses pengulangan bentuk dasar baik secara keseluruhan atau sebagian, baik 

dengan variasi fonem atau tidak. 

Reduplikasi termasuk proses morfologi yang kurang produktif. Dalam hal ini 

yang mengalami proses reduplikasi adalah kata-kata serapan bahasa asing. Kata-kata 

serapan tersebut berasal dari bahasa Inggris, Belanda yang kemudian mengalami 

proses pengulangan dalam bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional (2008: 

27) menjelaskan bahwa istilah bentuk ulang dapat berupa ulangan bentuk dasar 
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seutuhnya atau sebagian dengan atau tanpa pengimbuhan dan pengubahan bunyi. 

Dalam hal ini pengulangan meliputi: bentuk ulang utuh, bentuk ulang suku awal, 

bentuk ulang berafiks, dan bentuk ulang salin suara atau berubah bunyi.  

 

c) Komposisi 

Menurut Kridalaksana (1992: 104) yang dimaksud dengan perpaduan atau 

pemajemukan atau komposisi adalah proses penggabungan dua leksem atau lebih 

yang membentuk kata. Komposisi adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar 

atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Hasil proses ini disebut 

bentuk majemuk (Muslich, 2007: 57). Kata yang terjadi dari gabungan dua kata itu 

lazim disebut kata majemuk (Ramlan, 2012: 77). Dari pendapat tersebut dapat diambil 

simpulan bahwa komposisi atau permajemukan adalah sebuah proses menggabungkan 

dua bentuk atau lebih sehingga menjadi bentuk yang baru. Proses permajemukan 

dalam bahasa Indonesia kerap kali didapati gabungan dua kata yang menimbulkan 

suatu kata baru. Departemen Pendidikan Nasional (2008: 28-32) bahwa istilah bentuk 

majemuk atau kompositum merupakan hasil penggabungan dua bentuk atau lebih, 

yang menjadi satuan leksikal baru. Gabungan kata itu berupa (1) gabungan bentuk 

bebas dengan bentuk bebas, (2) bentuk bebas dengan bentuk terikat, atau (3) bentuk 

terikat dengan bentuk terikat.  

 

(1) Gabungan Bentuk Bebas 

Istilah majemuk bentuk bebas merupakan penggabungan  dua unsur atau lebih, 

yang unsur-unsurnya dapat berdiri sendiri sebagai bentuk bebas. Gabungan bentuk 

bebas meliputi gabungan (a) bentuk dasar dengan bentuk dasar, (b) bentuk dasar 

dengan bentuk berafiks, dan (c) bentuk berafiks dengan bentuk berafiks.Gabungan 

bentuk dasar merupakan penggabungan dua bentuk dasar atau lebih, misalnya garis 
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lintang. Gabungan bentuk dasar dan bentuk berafiks merupakan penggabungan bentuk 

dasar dan bentuk berafiks, contohnya proses berdaur. Selain itu, terdapat gabungan 

bentuk berafiks dan bentuk berafiks yang merupakan penggabungan bentuk berafiks 

dan bentuk berafiks, seperti pembangunan berkelanjutan.  

 

(2) Gabungan Bentuk Bebas dengan Bentukan Terikat 

Selain gabungan bentuk bebas juga terdapat gabungan bentuk bebas dengan 

bentukan terikat. Istilah majemuk bentuk gabungan ini merupakan penggabungan dua 

bentuk atau lebih yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini 

gabungan bentuk bebas dengan bentukan terikat berasal dari serapan bahasa asing 

yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Semua ini menunjukan kata-kata 

serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia itu melalui berbagai proses salah 

satunya bentuk gabungan. Ada sejumlah bentuk terikat yang dapat digunakan dalam 

pembentukan istilah yang berasal dari bahasa Jawa Kuno dan Melayu, misalnya: 

bentuk adi- bergabung dengan karya sehingga membentuk adikarya dalam bahasa 

Inggris menjadi masterpiece. Selain itu, juga terdapat bentuk swa- yang bergabung 

dengan sembada menjadi swasembada kemudian dalam bahasa Inggris self-reliance. 

Sementara itu, bentuk terikat yang berasal dari bahasa asing Barat dengan 

beberapa perkecualian langsung diserap bersama-sama dengan kata lain yang 

mengikutinya. Contoh gabungan bentuk asing Barat dengan kata Melayu-Indonesia 

yaitu kataglobalizationberubah menjadi globalisasi. Selain itu, juga terdapat pada kata 

modernizationyang kemudian berubah menjadi modernisasi. Gabungan bentuk bebas 

dan bentuk terikat seperti –wan dan –wati dapat dilihat pada kata ilmuwan yang 

berasal dari bentuk scientist. Selain bentuk tersebut juga terdapat kata seniwati yang 

berasal dari woman artist. 
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(3) Gabungan Bentuk Terikat 

Selain terdapat gabungan bentuk bebas dan gabungan bentuk bebas dengan 

bentuk terikat. Dalam komposisi juga terdapat gabungan bentuk terikat. Istilah 

majemuk gabungan ini merupakan penggabungan bentuk terikat dan bentuk terikat 

unsur itu ditulis serangkai, tidak diberi tanda hubung. Dalam bahasa Inggris terdapat 

kata decade yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indoneisa menjadi dasawarwa. 

Selain itu, terdapat kata swantantra yang berasal dari bentuk selfgovernment. Dari 

kedua bentukan tersebut menunjukan bahwa tidak diberi tanda penghubung.  

 

d) Konversi, Modifikasi Intern, dan Suplesi 

Konversi, sering juga disebut derivasi zero, transmutasi dan transposisi. 

Konversi adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa 

perubahan unsur segmental (Chaer, 2007: 188). Contoh dalam bahasa Indonesia, kata 

cangkul adalah nomina. Dalam kalimat Ayah membeli cangkul baru, tetapi dalam 

kalimat lain cangkul dulu baik-baik tanah itu, baru ditanami adalah sebuah verba. 

Dalam bahasa Inggris terdapat kata drink yang merupakan nomina. Selain itu, juga 

terdapat pada kalimat have a drink!; tetapi dapat berubah menjadi sebuah verba, tanpa 

perubahan apa-apa yaitu dalam kalimat if you‟re thirsty, you must drink. 

Modifikasi internal juga disebut penambahan internal atau perubahan internal. 

Selain itu, modifikasi internal adalah proses pembentukan kata dengan penambahan 

unsur-unsur (yang biasanya berupa vokal) ke dalam morfem yang berkerangka tetap 

(yang biasanya berupa konsonan) (Chaer, 2007: 189). Contoh dalam bahasa Arab 

katab yang artinya „dia laki-laki menulis, kemudian kita:b artinya „buku‟. Dalam 

bahasa Inggris foot-feet, mouse (singular) – mine (plurar). Hal yang sama juga 

terdapat dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi beras, beres, boros. 
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Suplesi adalah jenis modifikasi internal yang lain. Dalam proses ini suplesi 

mengalami perubahannya yang sangat ektrem. Karena ciri-ciri bentuk dasar tidak atau 

hampir tidak tampak lagi (Chaer, 2007: 190). Contoh kata serapan dalam bahasa 

Inggris go menjadi went, verba be menjadi was dan were serta must menjadi had to. 

Dalam penelitian ini proses morfologis jenis suplesi tidak digunakan dalam bahasa 

Indonesia. 

 

e) Pemendekan (abreviasi) 

Pemendekan (abreviasi) adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau 

gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap 

sama dengan makna bentuk utuhnya (Chaer, 2007: 191). Menurut Kridalaksana (2009: 

159) abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau 

kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Istilah lain untuk 

abreviasi ialah pemendekan, sedang hasil prosesnya disebut kependekan.Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan pemendekan atau abreviasi adalah proses 

penanggalan satu atau lebih bagian leksem atau gabungan leksem yang menjadi 

sebuah bentuk baru tetapi maknanya tetap sama. Jenis-jenis pemendekan yaitu 

singkatan, penggalan, akronim, kontraksi dan lambang huruf (Kridalaksana, 2009: 

161-163) adalah sebagai berikut: 

 

(1) Singkatan  

Singkatan adalah salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau 

gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak dieja huruf 

demi huruf. Contoh bentuk singkatan yaitu AC (Air Conditioner), KKN (Kuliah Kerja 

Nyata), DKI (Daerah Khusus Ibukota), dll (dan lain-lain), dst (dan seterusnya). Selain 

itu, singkatan adalah hasil proses pemendekan. Dalam hal ini berupa pengekalan huruf 
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awal dari sebuah leksem, misalnya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).Pengekalan 

beberapa huruf dari sebuah leksem, contohnya: bhs (bahasa). Pengekalan huruf 

pertama dikombinasi dengan penggunaan angka untuk mengganti huruf yang sama, 

misalnya: P3 (partai persatuan pembangunan). Pengekalan dua, tiga, atau empat huruf 

pertama dari sebuah leksem, misalnya: As (asisten). Pengekalan huruf pertama dan 

huruf terakhir dari sebuah leksem, misalnya: Ir (insinyur) (Chaer, 2007: 191-193). 

 

(2) Penggalan  

Penggalan adalah proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian 

dari leksem. Selain itu, pemendekan ialah kependekan berupa pengekalan satu atau 

dua suku pertama dari bentuk yang dipendekkan itu (Chaer, 2007: 191). Contohkata-

kata yang mengalami penggalan yaitu prof dari kata profesor, lab atau laboratoriun  

dari kata laboratorium, dan dok dari bentuk utuh dokter. Dalam penelitian ini kata-

kata yang mengalami proses penggalan berasal dari bahasa asing. Hal ini berasal dari 

bahasa Inggris dan bahasa Belanda yang kemudian diserap dan mengalami proses 

pemendekan dalam bahasa Indonesia. 

 

(3) Akronim  

Akronim adalah proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku 

kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit 

banyak memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia. Dalam hal ini contoh bentuk akronim 

yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Pramuka (Praja Muda 

Karana). Menurut Chaer (2007: 192) akronim adalah hasil pemendekan yang berupa 

kata atau dapat dilafalkan sebagai kata. Wujud pemendekannya dapat berupa 

pengekalan huruf-huruf pertama, berupa pengekalan suku-suku kata dari gabungan 

leksem atau bisa juga secara tak beraturan, misalnya: wagub (wakil gubernur). Ini 
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membuktikan bahwa kata-kata serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia 

melalui berbagai proses salah satunya yaitu akronim. 

 

(4) Kontraksi  

Kontraksi merupakan jenis pemendekan atau abreviasi. Dalam penelitian ini 

bahwa bentuk-bentuk serapan bahasa asing yang kemudian diserap ke dalam bahasa 

Indonesia yang selanjutnya mengalami proses pemendekan dalam bahasa Indonesia. 

Kontraksi adalah proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau gabungan 

leksem. Proses pemendekan jenis kontraksi jarang ditemukan dalam bentuk serapan 

bahasa asing. Contoh tak dari tidak, takkan dari tidak akan, sendratari dari seni drama 

dan tari, berdikari dari berdiri di atas kaki sendiri, rudal dari peluru kendali. 

 

(5) Lambang Huruf  

Lambang huruf juga merupakan jenis pemendekan atau abreviasi. Hal ini 

bahwa proses pemendekan tersebut terjadi pada bentuk-bentuk serapan bahasa asing 

yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini penggunaan hasil 

serapan dalam bentuk lambang huruf banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Lambang huruf adalah proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih. 

Dalam hal ini huruf tersebut menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau 

unsure, contoh: gr (gram), cm (sentimeter). 

 

D. Berita Televisi, Apa Kabar Indonesia 

1. Berita Televisi 

Dean M. Lyle Spencer dalam bukunya George Fox Mott menyatakan bahwa 

berita dapat didefinisikan sebagai fakta yang akurat atau ide yang dapat menarik 

perhatian bagi sejumlah besar pembaca. Mitchel V. Charnley dalam bukunya Holt-
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Reinhart dan Winston menyatakan  berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai 

fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi 

masyarakat luas. Jadi berita adalah suatu fakta, ide, opini yang aktual dan akurat serta 

dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. 

Dari pengertian di atas, ada empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah 

peristiwa yaitu (a) unsur aktual artinya dalam berita tersebut mengandung unsur 

terkini terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi, (b) unsur faktual adalah unsur 

yang kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, (c) 

unsur penting maksudnya didalam unsur penting ini ada dua hal dalam berita dinilai 

penting. Pertama tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau 

memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita 

menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat, (d) 

unsur menarik maksudnya sebuah berita itu harus menimbulkan rasa ingin tahu dan 

keterkaitan dari masyarakat untuk menyimakisi berita 

itu(http://asiaaudiovisualexc09adibganteng.wordpress.com/about/). Jadi, berita televisi 

adalah suatu fakta, ide atau opini yang yang akurat, menarik, dan penting yang 

disiarkan melalui stasiun televisi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan stasiun 

televisi swasta yaitu TV One. 

 

2. Apa Kabar Indonesia  

Apa Kabar Indonesia merupakan tayangan berita yang terdapat di salah satu 

stasiun televisi swasta yaitu TV One. Apa kabar Indonesia adalah sebuah tayangan 

berita yang memadukan pola news konvensional dengan kreativitas On Air 

Presentation. Dalam berita tersebut mengangkat isu-isu aktual berkaitan dengan 

kehidupan publik. Maksud dari news konvensional dengan kreativitas On Air 
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Presentation adalah bahwa dalam membawakan tayangan berita dilakuan dengan 

kesepakatan yang kemudian memadukan dengan kemampuan untuk menciptakan 

sebuah tayangan yang kreatif. Selain itu, dalam menyampaian berbagai berita atau 

informasi dipaparkan atau dijelaskan secara langsung.  

(http://www.tvonenews.tv/program/apa_kabar_indonesia) 

Di dalam penelitian ini penulis mengambil data di berita Apa Kabar Indonesia 

khususnya Apa Kabar Indonesia Pagi yang ada di salah stasiun televisi yang ada di 

Indonesia yaitu TV One. Dalam Apa Kabar Indonesia Pagi terdapat acara talk show 

yang menjadikan lebih banyak penggunaan bentuk-bentuk unsur serapan bahasa asing 

pada tayangan berita tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis 

memperoleh data dari Apa Kabar Indonesia Pagi yang tayang setiap hari di TV One. 

TV One adalah salah satu televisi swasta yang didalamnya itu memberikan banyak 

informasi terkini dari berbagai bidang yang terjadi baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Salah satu berita yang ada dalam TV One adalah Apa Kabar Indonesia pagi 

dan malam.  

Apa Kabar Indonesia Pagi tayang setiap hari yaitu hari senin samapi jumat 

pukul 07.00 sampai 09.00 WIB, sedangakan hari sabtu dan minggu tayang lebih awal 

yaitu pukul 06.30 sampai 08.00 WIB. Apa Kabar Indonesia Malam juga tayang setiap 

hari yaitu hari senin sampai hari jumat yang tayang pukul 20.00 sampai 21.00 WIB, 

sedangkan untuk hari sabtu dan minggu tayang pukul 19.00 sampai 20.00 WIB. Oleh 

sebab itu, penulis memilih berita televisi pada acara Apa Kabar Indoensia Pagi di TV 

One sebagai objek penelitian. Dalam acara ini banyak penggunaan bentuk-bentuk 

unsur serapan bahasa asing. Bentuk-bentuk serapan tersebut kemudian diserap ke 

dalam bahasa Indonesia misalnya kata film, november, politik, sejarawan, sosial, 

nasionalisme, aktivitas, demokrasi, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya. 
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3. Bentuk Ulang Berafiks 
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Proses Penyerapan 
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