
i 

NOMINA DEVERBAL DALAM BAHASA INDONESIA 

SKRIPSI 

untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra 

oleh:  

Nama : Laurafita Hilda Fijayanti 

 NIM : 2111412037 

 Prodi : Sastra Indonesia 

 Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



ii

  



iii



iv



v

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

Moto: 

1. “Pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.” (Nelson 

Mandela) 

2. “Orang-orang yang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” (Ernest 

Newman) 

3. “Ketika merasa akan gagal, kamu hanya harus berusaha lebih keras dan lebih baik 

untuk tidak berhenti dan menyerah.” (Laurafita Hilda Fijayanti)

Persembahan: 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Bapak saya Afidin, dan Ibu saya Dyah Nilamsari, yang selalu memberikan doa 

restu, dan kasih sayang. 

2. Adik saya, Afidian Sikta Fijayanto. 

3. Dosen dan almamater saya. 



vi 

PRAKATA 

Puji syukur penulis kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat serta 

hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Lantunan salawat serta salam 

senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat. 

Dengan berucap syukur akhirnya penulis menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Nomina Deverbal dalam Bahasa Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tersusun bukan atas kemampuan dan usaha 

sendiri. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada Drs. Wagiran, M.Hum., dan Septina Sulistysningrum, S.Pd., M.Pd. yang telah 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberi kesempatan pada 

penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang; 

2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, yang telah 

memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini; 

3. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan arahan-arahan 

kepada penulis selama menyusun skripsi ini; 

4. Ketua Program Studi Sastra Indonesia yang telah memberikan dukungan bagi 

penulis dalam menyusun skripsi ini; 



vii 

5. Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu 

dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini; 

6. Nurul Lukmansyah dan Afifah Dewi Nur Cahyani yang bersedia menjadi validator 

dalam pengambilan data penelitian penulis; 

7. keluarga dan sahabat yang selalu memberikan doa dan semangat; serta 

8. semua pihak yang belum disebutkan di sini. 

Penulis tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan dari berbagai pihak yang telah 

membantu. Penulis hanya bisa mendoakan agar Allah yang Maha Sempurna selalu 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka yang telah membantu. Di 

samping itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dunia 

pendidikan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

       Semarang, 6 Oktober 2016 

       Penulis, 

       Laurafita Hilda Fijayanti 

        

       



viii 

SARI 

Fijayanti, Laurafita Hilda. 2016. “Nomina Deverbal dalam Bahasa Indonesia”. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs, Wagiran, M.Hum., 

Pembimbing II: Septina Sulistysningrum, S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci:  afiks pembentuk nomina, nomina deverbal, produktivitas afiks. 

 Bahasa Indonesia mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan Pusat 

Bahasa yang menerbitkan KBBI hingga empat edisi, yang selalu mengalami kenaikan jumlah 

kosakata. Perkembangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penyerapan kata-kata asing. 

Afiks-afiks dalam bahasa Indonesia pun saat ini sudah banyak yang diserap dari afiks asing 

contohnya sufiks -in, sufiks -at, sufik -ika. Oleh sebab itu perlu diketahui apakah afiks asli 

dalam bahasa Indonesia masih produktif dalam  pembentukan kata sehari hari, khususnya 

pada pembentukan kata nomina deverbal. Hal ini penting dilakukan, karena penelitian 

sinkronik ini menyangkut penelitian bahasa yang digunakan pada satu masa ini saja. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam perkembangan 

pembelajaran maupun penelitian sejenis. 

 Berdasarkan paparan tersebut muncul permasalahan penting untuk diteliti, yaitu 

(1) apa saja afiks pembentuk nomina deverbal, (2) bagaimana produktivitas afiks 

pembentuk nomina deverbal. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mendeskripsikan afiks pembentuk nomina deverbal, (2) mendeskripsikan 

produktivitas afiks pembentuk nomina deverbal. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan 

deskriptif struktural karena analisis data dilihat dari struktur internal yang terdapat di 

dalam data itu sendiri. Pengumpulan data tulis menggunakan metode simak dengan 

teknik catat, sedangkan metode cakap dengan teknik pancing digunakan untuk data 

lisan. Analisis data menggunakan metode agih dengan teknik diperluas. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa afiks-afiks pembentuk nomina deverbal 

adalah prefiks peng-, per-; infiks -in-, -el-;  sufiks -an; konfiks ke-an, peng-an ,dan 

per-an. Persentase produktivitas afiks pembentuk nomina deverbal yang diambil dari 

300 data nomina deverbal yaitu, prefiks peng- sebanyak 18,7%, prefiks per- sebanyak 

2%, infiks -in- sebanyak 0,3%, infiks -el- sebanyak 0,3%, sufiks -an sebanyak 36,9%,  

konfiks ke-an sebanyak 9%, konfiks peng-an sebanyak 23,5%, konfiks per-an 

sebanyak 9,3%.
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada para peneliti di 

bidang linguistik hendaknya dapat melakukan penelitian serupa, menggunakan pendekatan 

yang lain. Selain itu, diharapkan ada penelitian lebih mendalam mengenai kajian nomina 

deverbal khususnya pada rumusan masalah produktivitas afiks pembentuk nomina deverbal 

dengan pengambilan sumber data penelitian yang lebih banyak dan luas sehingga data yang 

dihasilkan lebih akurat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia yang bersifat arbitrer, digunakan oleh masyarakat tutur untuk berkomunikasi 

(Chaer, 2007). Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, Hal ini karena 

bahasa digunakan masyarakat untuk saling berinteraksi. Salah satu fungsi dari bahasa 

adalah sarana untuk berkomunikasi agar mampu berinteraksi dengan baik. Hampir 

tidak ada kegiatan manusia yang berlangsung tanpa kehadiran bahasa. Dengan 

berbahasa orang akan mampu menyampaikan pesan dan keinginannya sehingga 

mampu dipahami dan dimengerti orang lain. 

Sebagai sebuah sistem, bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, pola-pola 

tertentu, baik dalam bentuk bunyi, tata bentuk kata dan tata kalimat (Chaer, 2007). 

Hampir semua bahasa memiliki struktur tata bahasa. Struktur ketatabahasaan yang 

dimaksud meliputi sistem fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantis. Semua 

sistem ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, sehingga tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fonologi berkonsentrasi pada persoalan 

bunyi ujar, morfologi pada persoalan struktur internal kata, sintaksis pada persoalan 

susunan kata dalam kalimat, serta semantik pada persoalan makna kata. Fokus bidang 
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kajian yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu bidang kajian morfologi. Morfologi 

adalah ilmu yang mengkaji mengenai pembentukan kata. 

Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses 

morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi itu (Chaer 2008). Satuan morfologi 

yaitu morfem (akar atau afiks), dan kata. Proses morfologi pada dasarnya adalah 

proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks (dalam 

proses afiksasi), pengulangan (dalam proses reduplikasi), penggabungan (dalam 

proses komposisi), pemendekan (dalam proses akronimisasi), dan pengubahan status 

(dalam proses konversi). Penelitian ini memfokuskan analisis proses morfologi 

melalui pembubuhan afiks. 

Proses morfologis melalui pembubuhan afiks menghasilkan berbagai macam 

bentukan yang mengubah identitas leksikal bentuk dasarnya maupun tetap sama 

dengan identitas leksikal dasarnya. Proses bentukan tersebut dibagi menjadi dua yaitu 

bentuk derivasional dan bentuk infleksional. Derivasional adalah proses morfologis 

karena afiksasi yang menyebabkan terbentuknya kata baru dengan ketentuan bahwa 

kata tersebut mengalami perubahan makna dari bentuk dasarnya serta dapat pula 

diikuti dengan perubahan kelas kata (Putrayasa, 2010).  

Kajian morfologi dalam penelitian ini berfokus pada morfologi derivasional 

nomina deverbal dalam bahasa Indonesia. Nomina deverbal yaitu proses perubahan 

makna dari leksem yang berupa verba menjadi kata bentukan yang berupa nomina. 

Perubahan kelas kata tersebut juga diikuti dengan perubahan makna. Proses ini 

misalnya pada kata penjaga, afiks peng- pada kata penjaga melekat pada morfem 

bebas {jaga}. Morfem {jaga} merupakan bentuk dasar yang menempati kelas kata 
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verba. Afiks peng- yang melekat menjadi alat pengubah leksem yang mengubah kelas 

kata dan mengubah makna pada bentuk dasar. Kata jaga menempati kelas kata verba 

yang bermakna ‘tindakan’, setelah mengalami proses derivasi menjadi kata penjaga

yang menempati kelas kata nomina dengan makna ‘orang yang melakukan perbuatan 

seperti yang tersebut dalam bentuk dasar’.

Bahasa Indonesia mengalami perkembangan, hal ini dibuktikan dengan Pusat 

Bahasa yang menerbitkan KBBI hingga empat edisi, yang selalu mengalami kenaikan 

jumlah kosakata. Perkembangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penyerapan 

kata-kata asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah afiks-afiks dalam 

bahasa Indonesia masih produktif dalam  pembentukan kata sehari hari, khususnya 

pada pembentukan kata nomina deverbal. Hal ini penting dilakukan, karena penelitian 

sinkronik menyangkut bahasa yang sedang diteliti, misalnya pada pembentukan kata 

nomina deverbal melalui infiks -el- yang diwarisi dari bahasa Melayu, meskipun 

secara uraian morfologis infiks tersebut merupakan pembentuk nomina deverbal, 

namun pada saat ini produktifitasnya dalam membentuk nomina deverbal bahasa 

Indonesia sangat terbatas. Hal tersebut melatarbelakangi penulis melakukan 

penelitian mengenai kajian derivasional yang berfokus pada nomina deverbal ini. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam 

perkembangan pembelajaran maupun penelitian sejenis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, ditemukan permasalahan yang ada pada 

nomina deverbal dalam bahasa Indonesia, sehingga penulis merumuskan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Apa saja afiks pembentuk nomina deverbal dalam bahasa Indonesia?

2) Bagaimana produktivitas afiks pembentuk nomina deverbal dalam bahasa 

Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Mendeskripsikan afiks pembentuk nomina deverbal dalam bahasa Indonesia. 

2) Mendeskripsikan produtivitas afiks pembentuk nomina devebal dalam bahasa 

Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis. 

Dua manfaat yang diharapkan ini diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

pengetahuan di bidang linguistik terutama kajian morfologi derivasional. Di samping 

itu, data dan informasi dalam penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam 

pemahaman proses derivasi khususnya nomina deverbal dalam Bahasa Indonesia. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa 

Bahasa dan Sastra Indonesia, pusat pengembangan bahasa, dan para peneliti lain. 

Bagi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, penelitian ini bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan mengenai kajian morfologi khususnya pada pembentukan 

kata derivasional. 

Bagi pusat pengembangan bahasa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

inspirasi dalam pembuatan buku pembelajaran yang khusus mengkaji mengenai 

morfologi derivasional. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi dalam penelitian sejenis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat 

dijadikan sebagai tinjauan pustaka di antaranya penelitian Junawaroh (2009), Rozelin 

(2011), Giegerich (2012), Herawati (2013), Lippeveld dan Takane (2013), Wiyatasari 

(2013), dan Tariasih (2014). 

Junawaroh (2009) dalam penelitiannya berjudul “Derivasi Nomina Deverbal 

dalam Bahasa Indonesia” mendeskripsikan bahwa afiks pembentuk nomina deverbal 

dalam bahasa Indonesia adalah peN-, pe-, per-, -an, peN-an, per-an. Selain 

mengambil topik analisis yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Junawaroh 

(2009) juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang digunakan 

penulis. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Junawaroh (2009) 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penelitiannya 

hanya mengambil data sejumlah 18 kata yang mengandung nomina deverbal, 

sedangkan penulis mengambil data sebanyak 300 kata. Selain itu, Junawaroh (2009) 

hanya membahas mengenai satu rumusan masalah yaitu mengenai afiks pembentuk 

nomina deverbal, sedangkan penulis mengambil dua rumusan masalah, yaitu afiks 

pembentuk nomina deverbal dan produktivitas afiks pembentuk nomina deverbal. 
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Roselin (2011) dalam penelitiannya berjudul “Derivasional dan Infleksional 

bahasa Inggris” mendeskripsikan bahwa derivasional dalam bahasa Ingris mengubah 

kelas kata, selain itu berdasarkan pada proses morfologisnya, derivasional 

dikelompokkan menjadi afiksasi, conversi, compounding, clipping, dan acronym.

Selain itu diketahui bahwa infleksional dalam bahasa Inggris tidak mengubah kelas 

kata. Analisis tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu menganalisis mengenai proses derivasional dan mengenai proses afiksasi yang 

mempengaruhi perubahan makna yang mengikutinya. Akan tetapi, penelitian di atas 

memiliki perbedaan dengan yang dilakukan penulis yaitu penulis lebih memfokuskan 

analisis pada derivasional nomina deverbal. 

Giegerich (2012) dalam artikel berjudul “The morphology of -ly and the 

categorial status of ‘adverbs’ in English” menganalisis adverb pembentuk -ly dalam 

bahasa Inggris. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa adverb –ly dalam bahasa 

Inggris bersifat infleksional, serta berbagai aspek perilaku morfologi dan fonologi 

pada bagian -ly adverbial yang berbeda dari perilaku kata sifat -ly dari perilaku 

akhiran derivatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah keduanya mengkaji mengenai morfologi, sedangkan perbedaannya 

Giegerich menganalisis mengenai adverb sedangkan penulis menganalisis mengenai 

nomina. 

Herawati (2013) melakukan penelitian dengan judul “Verba Denominal dan 

Verba Deadjektival dalam Proses Afiksasi Bahasa Jawa”. Hasil analisisnya 

menunjukkan bahwa proses morfologis derivasional berupa verba denominal dan 
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verba deadjektival dalam bahasa Jawa dapat mengubah kelas kata, maupun tidak 

mengubah kelas kata. Analisis tersebut memiliki kesamaan dengan analisis yang saat 

ini dilakukan penulis yaitu sama-sama menganalisis mengenai proses morfologis 

derivasioanal, sedangkan perbedaannya yaitu analisis yang dilakukan oleh Nanik 

Herawati berupa verba denominal dan verba deadjektival dalam bahasa Jawa 

sedangkan penulis menganalisis mengenai derivasional nomina deverbal dalam 

bahasa Indonesia. 

Lippeveld dan Takane (2013) dalam artikel berjudul “Nouns to verbs and verbs 

to nouns: When do children acquire class extension rules for deverbal nouns and 

denominal verbs?” menganalisis pemerolehan aturan ekstensi untuk nomina deverbal 

dan verba denominal bahasa Perancis pada anak-anak. Hasil analisisnya menunjukan 

bahwa anak-anak berbahasa Perancis memperoleh aturan kelas ekstensi untuk verba

denominal dan nomina deverbal pada usia 3 tahun dan dapat menunjukkan pengetahuan ini

selama mereka mampu mempelajari kata-kata orang tua. Analisis tersebut memilik 

persamaan dengan analisis yang dilakukan penulis mengenai nomina deverbal 

meskipun data yang dikaji berbeda, yaitu pada lisan dan tulisan. 

Wiyatasari (2013) dalam penelitiannya berjudul “Pembentukan Kata Secara 

Derivasional dalam Bahasa Jepang” mendeskripsikan bahwa afiks derivasional dalam 

bahasa Jepang menghasilkan derivat yang memiliki kelas kata yang berbeda dari kata 

dasarnya serta menghasilkan derivat dengan kelas kata sama, namun memiliki makna 

leksikal atau identitas leksikal yang berbeda dengan kata dasarnya. Selain itu, 

disebutkan bahwa afiks-afiks derivasional dalam bahasa Jepang memiliki ciri tidak 
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teramalkan, serta bersifat optimal karena afiksasi dibatasi oleh kata yang digunakan. 

Analisis tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan 

penulis yaitu menganalisis mengenai morfologi derivasional. Meskipun demikian, 

penelitian yang dilakukan penulis cakupannya lebih sempit yaitu hanya pada derivasi 

nomina deverbal serta objek yang diteliti adalah Bahasa Indonesia. 

Tariasih (2014) dalam penelitiannya berjudul “Sufiks Derivasional yang 

Menyatakan Tempat dalam Komik Chibimaruko Chan Jilid 2 Karya Sakura 

Momoko” mendeskripsikan mengenai 4 sufiks derivasional yang menyatakan tempat, 

yaitu sufiks -ba , -an, –shitsu, dan -ya. Keempat sufiks tersebut mengalami 

perubahan, baik secara makna maupun kelas katanya. Penelitian tersebut memiliki 

persamaan dengan penelitian penulis yaitu menganalisis mengenai derivasional serta 

penggunakan metode penelitian yang sama dalam pengumpulan data yaitu metode 

simak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara keduanya yaitu, penelitian ini 

berfokus pada sufiks derivasional yang menyatakan tempat sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis mengenai  afiks yang membentuk nomina deverbal. 

Berdasarkan deskripsi di atas diketahui bahwa penelitian mengenai morfologi 

derivasional sudah banyak dilakukan, namun yang mengkaji nomina deverbal bahasa 

Indonesia masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan analisis morfologi khususnya pada kajian derivasional yaitu nomina 

deverbal. 
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2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Morfologi 

Secara etimologis kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti ‘bentuk’ 

dan kata logi yang berarti ‘ilmu’. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti ‘ilmu 

mengenai bentuk’. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai 

bentuk-bentuk dan pembentukan kata (Chaer, 2008: 3). Objek kajian morfologi 

adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses 

morfologi itu. Satuan morfologi yaitu morfem dan kata (Chaer, 2008: 7). Satuan 

morfologi berupa morfem dan kata, kemudian proses morfologi melibatkan dasar 

(bentuk dasar), alat pembentuk (afiks, komposisi, akronimisasi, dan konversi), serta 

makna gramatikal. Morfem merupakan satuan gramatik yang paling kecil atau satuan 

gramatik yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Di samping morfem, 

dalam morfologi juga dikenal istilah kata. Kata ialah satuan bebas yang paling kecil. 

Sebagai satuan gramatik kata terdiri dari satu atau beberapa morfem (Ramlan, 2009: 

33). Proses morfologi dalam bahasa Indonesia terdapat dua jenis yaitu inflektif dan 

derivatif. Dalam pembentukan kata inflektif identitas leksikal kata yang dihasilkan 

sama dengan identitas leksikal bentuk dasarnya. Sebaliknya dalam proses 

pembentukan derivatif identitas bentuk yang dihasilkan tidak sama dengan identitas 

leksikal bentuk dasarnya. 
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2.2.2 Verba 

Menurut Chaer (2008) ciri utama verba dilihat dari adverbia yang 

mendampinginya adalah bahwa kata yang termasuk kelas verba, adalah: 

1) Pertama, dapat didampingi oleh adverbia negasi tidak dan tanpa, 

contoh: tidak datang, tanpa makan. 

2) Kedua, dapat didampingi oleh semua adverbia frekuensi, 

 contoh: sering datang, jarang pulang. 

3) Ketiga, tidak dapat didampingi oleh kata bilangan, 

misalnya: sebuah *membaca, sebutir *menulis. 

4) Keempat, tidak dapat didampingi oleh semua adverbia derajat, 

contoh: agak *pulang, paling *menulis. 

5) Kelima, dapat didampingi oleh semua adverbia kala, 

 contoh: sedang makan, sudah tidur, akan pergi. 

6) Keenam, dapat didampingi oleh semua adverbia keselesaian, 

contoh: belum datang, baru masuk. 

7) Ketujuh, dapat didampingi oleh semua semua adverbia keharusan,  

contoh: boleh mandi, wajib datang, harus pergi. 

8) Kedelapan, dapat didampingi semua anggota adverbial kepastian, 

contoh: pasti datang, tentu pergi, mungkin pulang. 
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Menurut Junaiyah & Zaenal (2009) verba dapat diketahui lewat perilaku 

semantis dan sintaksis serta bentuk morfologisnya. Pada umumnya verba memiliki 

ciri sebagai berikut: 

1) Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau inti predikat kalimat. 

2) Verba mengandung makna inheren perbuatan, proses, atau kegiatan. 

3) Verba yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefiks ter- yang menyatakan 

‘paling’.

4) Secara umum, verba tidak dapat bergabung dengan kata penunjuk kesangatan. 

Selain itu, menurut Kridalaksana (dalam Putrayasa, 2010) verba adalah kata 

yang memiliki ciri dapat bergabung dengan partikel tidak, tetapi tidak dapat 

bergabung dengan parikel di, ke, dari, sangat, lebih, atau agak. Selain itu, verba juga 

dapat dicirikan oleh perluasan kata tersebut dengan rumusan V + dengan kata sifat.

Misalnya berlari dengan cepat. 

Dilihat dari banyaknya argumen, verba dapat dibedakan menjadi: 

a) Verba intransitif, yaitu verba yang tidak membutuhkan objek. 

Contoh: bangun, jauh, tidur, minum, mandi. 

b) Verba transitif, yaitu verba yang bisa mempunyai atau harus mendampingi 

objek. 

Dilihat dari hubungan verba dengan nomina, verba dapat dibedakan menjadi: 

a) Verba aktif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau 

penanggap. Verba tersebut biasanya berprefiks me-, ber-, atau tanpa prefiks. 

Contoh: Ia mengecat tembok. 
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Saya minum susu. 

Apabila ditndai dengan sufiks -kan, verba tersebut bermakna benefaktif atau 

kausatif. 

Contoh: Ia membuatkan saya baju. 

Apabila ditandai dengan sufiks -i, verba bermakna lokatif atau repetitif. 

Contoh: Pak tani menanami sawah. 

b) Verba pasif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, 

atau hasil. Verba tersebut biasanya diawali dengan prefiks di- atau ter-. Apabila 

ditandai dengan prefiks ter- yang berarti dapat di atau tidak dengan sengaja, verba 

tersebut bermakna prefektif. 

Contoh: Adik dipukul ayah. 

c) Verba antiaktif, yaitu verba pasif yang tidak dapat diubah menjadi verba aktif. 

Contoh: Ibu kecopetan di bus. 

d) Verba antipasif, yaitu verba yang tidak dapat diubah menjadi verba pasif. 

Contoh: Pak tani bertanam singkong. 

Dilihat dari interaksi antara nomina pendampingnya, verba dapat dibedakan 

menjadi: 

a) Verba resiprokal, yaitu verba yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh 

dua pihak, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan saling berbalasan. Contoh: 

berkelahi, bersalaman, bergandengan. 
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b) Verba nonresiprokal, yaitu verba yang tidak menyatakan perbuatan yang 

dilakukan oleh dua pihak atau tidak saling berbalasan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa verba adalah 

kata yang memiliki makna inheren perbuatan dan biasanya menduduki fungsi 

predikat dalam kalimat.

2.2.3 Nomina 

Alwi, dkk (2003) menyatakan bahwa berdasarkan segi perilaku sintaksisnya, 

nomina dapat dilihat berdasarkan posisi atas pemakaiannya pada tataran frase. Pada 

frase nominal, nomina berfungsi sebagai inti atau poros. Sebagai inti frase, nomina 

menduduki bagian utama, sedangkan pembatasnya berada di depan atau 

dibelakangnya. Jika pembatas frase nominal berada di depan, pembatas tersebut 

umumnya berupa numeralia atau kata tugas. Contoh: 

seorang guru 

beberapa siswa 

banyak masalah 

Jika pembatasnya berada di belakang nomina, frase nominal dapat berupa 

urutan dua nomina atau lebih atau nomina yang diikuti oleh adjektiva, verba, atau 

kelas kata lain. Contoh: 

masalah penduduk 

buku catatan 

istilah baru 
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Berdasarkan segi bentuknya, nomina terdiri atas dua jenis, yaitu nomina yang 

berbentuk kata dasar dan nomina turunan. Penurunan nomina tersebut dilakukan 

dengan afiksasi, pengulangan, dan pemajemukan. Nomina mencakup pronomina  dan 

numeralia. 

Pronomina ialah kata-kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain 

(Alwi, dkk: 2). Terdapat tiga macam pronomina dalam bahasa Indonesia, yaitu 

pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Pronomina 

persona adalah pronomina  yang dipakai untuk mengacu pada orang.  

Terdapat tiga macam pronomina penunjuk dalam bahasa Indonesia, yaitu 

pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, pronomina ihwal. 

Pronomina penunjuk umum adalah ini, itu dan anu. Pronomina penunjuk tempat 

dalam bahasa Indonesia terdiri atas sini, situ, sana. Contoh: Mereka berangkat dari 

sini. Pronomina  penunjuk ihwal dalam bahasa Indonesia adalah begini dan begitu. 

Selain itu terdapat pronomina  penujuk ihwal lain yaitu demikian. Selanjutnya yaitu 

pronomina  penanya yang digunakan sebagai pertanyaan. Pronomina  siapa jika yang 

ditanyakan adalah orang atau nama orang; apa jika barang; dan mana jika suatu 

pilihan tentang barang atau orang. 

Selain pronomina, numeralia juga termasuk ke dalam nomina. Numeralia atau 

kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya benda berwujud 

(orang, binatang, atau barang) dan konsep. Frase seperti lima hari, setengah abad, 

orang ketiga, dan beberapa masalah mengandung numeralia, yaitu lima, setengah, 

ketiga, beberapa. 
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Menurut Kridalaksana (2005: 68)) nomina adalah kategori yang secara sintaksis

(1) tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, (2) punya 

potensi untuk didahului oleh partikel dari.

Menurut Chaer (2008: 71) dilihat dari segi semantis, khususnya dari komponen 

makna utama yang dimiliki kata-kata berkelas nomina dapat dibedakkan atas sebelas 

tipe, yaitu: 

1) Tipe pertama, memiliki komponen makna [+orang], misalnya Fatimah, ibu, dia, 

guru, dan lain-lain. 

2) Tipe kedua, yang memiliki komponen makna utama [+nama instutusi]. 

Umpamanya Pemerintah, DPR, Pelni, Universitas, dan bank.

3) Tipe ketiga, yang memiliki komponen makna utama [+binatang]. 

4) Tipe keempat, yang memiliki komponen makna utama [+tumbuhan]. 

5) Tipe kelima, yaitu yang memiliki komponen makna utama [+buah-buahan]. 

6) Tipe keenam, yang memiliki komponen makna utama [+bunga-bungaan]. 

7) Tipe ketujuh, yaitu yang memiliki komponen makna utama [+peralatan]. 

8) Tipe kedelapan, yang memiliki komponen makna utama [+peralatan 

transportasi]. 

9) Tipe kesembilan, yaitu yang memiliki komponen makna utama [+nama 

geografi]. 

10) Tipe kesepuluh, yaitu yang memiliki komponen makna utama [+bahan baku]. 

11) Tipe kesebelas, yaitu yang memiliki komponen makna utama [+kegiatan]. 
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Dari kata-kata turunan yang berbentuk nomina turunan dapat pula diperinci 

kata-kata yang memiliki komponen makna [+pelaku], dan komponen makna [+hasil]. 

Menurut Arifin & Junaiiyah (2009) nomina dapat dilihat dari segi semantik, 

sintaksis dan bentuk. Dari segi semantis, nomina adalah kata yang mengacu pada 

manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian, seperti orang, kursi, dan 

pengetahuan. Secara sintaksis, nomina memiliki ciri sebagai berikut: 

1) Dalam kalimat verbal, nominacenderung menduduki fungsi subjek, objek, dan 

pelengkap. 

2) Nomina tidak dapat diingkari dengan kata tidak, tetapi diingkarkan dengan 

bukan.

3) Pada umumnya nomina dapat diikuti oleh adjektiva, baik langsung maupun 

diantarai oleh yang. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa nomina 

adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, konsep dan sebagainya 

yang dapat menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. 

2.2.4 Afiksasi: Pembentukan Nomina 

Kata-kata berkelas nomina, selain berbentuk akar (nomina), banyak pula yang 

terbentuk melalui proses afiksasi. Pembentukan dengan afiksasi ini ada yang dibentuk 

langsung dari akar, tetapi sebagian besar dibentuk dari akar melalui kelas verba dari 

akar itu. Pembentukan afiksasi yang dibentuk langsung dari akar adalah nomina 
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turunan berkonfiks ke-an, seperti kepartaian yang bermakna ‘hal partai’. Berbeda 

dengan hal tersebut, contoh yang dibentuk dari akar melalui verba dari akar itu adalah 

pembaca yang bermakna gramatikal ‘yan membaca’, pembacaan yang bermakna 

gramatikal ‘proses membaca’ dan bacaan yang bermakna gramatikal ‘hasil 

membaca’ atau ‘yang dibaca’. Menurut Alwi, dkk. (2003) ada tujuh macam afiksasi 

dalam penurunan nomina yaitu prefiks ke-, prefiks per-, prefiks peng-, sufiks -an, 

konfiks peng-an, konfiks per-an, dan konfiks ke-an. 

Menurut Chaer (2008) afiks-afiks pembentuk nomina turunan adalah: 

a. Prefiks ke-

b. Konfiks ke-an

c. Prefiks pe-

d. Konfiks pe-an

e. Konfiks per-an

f. Sufiks -an

g. Sufiks -nya

h. Prefiks ter-

i. Infiks -el, -em, dan -ter

j. Sufiks dari bahasa asing. 

1) Nomina Berprefiks ke- 
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Nomina berprefiks ke- sejauh data yang ada hanyalah ada 3 buah kata, yiatu 

ketua, kekasih, dan kehendak dengan makna gramatikal ‘yang dituai’, ‘yang dikasihi’, 

dan ‘yang dikehendaki’. 

2) Nomina Berkonfiks ke-an 

Ada dua macam proses pembentukan nomina dengan konfiks ke-an. Pertama, 

yang dibentuk langsung dari bentuk dasar. Contoh: 

hutan + ke-an � kehutanan 

Kedua, dibentuk dari akar, tetapi melalui verba. Contoh: 

menang + ke-an � kemenangan 

putus + ke-an � keputusan 

3) Nomina Berprefiks pe- 

Ada dua macam proses pembentukan nomina dengan prefiks pe-. Pertama, 

pengikuti kaidah persengauan, dan kedua tidak mengikuti kaidah persengauan.  

Prefiks pe- yang mengukuti kaidah persengauan dapat berbentuk pe-, pem-,

pen-, per-, peng-, penye-, dan penge-. Persengauannya sama dengan persengauan 

pada prefiks me-.

Nomina berprefiks pe- yang tidak mengikuti kaidah persengauan berkaitan 

dengan verba berprefiks ber- atau verba berlofiks memper-kan yang dibentuk dari 

dasar itu. Makna gramatikal yang dimiliki adalah ‘yang ber- (dasar)’. Contoh:

peladang � dari dasar ladang melalui verba berladang. 

4) Nomina Berkonfik pe-an 
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Konfiks pe-an dalam pembentukan nomina mempunyai enam buah bentuk atau 

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

5) Nomina Berkonfiks per-an 

Ada dua macam proses pembentukan nomina dengan konfiks per-an. Pertama,

yang diturunkan dari dasar melalui verba berprefiks ber- dan kedua yang dibentuk 

langsung dari dasar nomina. 

6) Nomina Bersufiks  -an 

Ada tiga macam proses pembentukan nomina bersufiks -an. Pertama, yang 

dibentuk dari dasar melalui verba berprefiks me- inflektif. Kedua, yang dibentuk dari 

dasar melalui verba berprefiks ber-; dan ketiga dasar langsung diberi sufiks -an itu.  

7) Nomina Bersufiks -nya 

Pertama perlu dicatat dulu adanya dua bentuk -nya, yaitu pertama, -nya sebagai 

pronomina  persona ketiga tunggal, seperti dalam kalimat: 

Saya mau minta tolong kepadanya. 

Kedua, -nya sebagai sufiks seperti terdapat dalam kata-kata naiknya, turunnya, 

mahalnya. 

Sebagai sufiks -nya membentuki nomina dengan makna gramatikal. 

(1) Hal (dasar) 

(2) Penegasan 

8) Nomina Berprefiks ter- 
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Nomina berprefiks -ter dengan makna gramatikal ‘yang di (dasar)’ hanya 

terdapat sebagai istilah dalam bidang hokum. Nomina tersebut adalah tersangka, 

tedakwa, tergugat, tertuduh, terhukum, dan terpidana. 

9) Nomina berinfiks -el-, -em-, dan -ter- 

Infiksasi dalam bahasa Indonesia sudah tidak produktif lagi. Artinya, tidak 

digunakan lagi untuk membentuk kata-kata baru. Sejauh ini nomina berinfiks yang 

ada adalah: 

telapak  � tapak 

telunjuk  � tunjuk 

gemetar  � getar 

seruling  � suling 

geletar  � getar 

gerigi  � gigi 

pelatuk  � patuk 

gendering � gendang 

10) Nomina Bersufiks Asing 

Dalam perkembangan bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, 

terutama dari bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Penyerapan kosakata tersebut 

dilakukan secara utuh. Artinya, kosakata itu diserap sekaligus dengan “sufiks” yang 

menjadi penanda kategori kata serapan itu. “sufiks” penanda kelas atau kategori 

nomina, antara lain: 

(1) in pada kata  hadirin 
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   muslimin 

   mukminin 

   muhajirin 

Dengan makna gramatikal ‘laki-laki yang (dasar)’.

(2) at pada  hadirat 

   mukminat 

Dengan makna gramatikal ‘perempuan yang (dasar)’.

(3) ah pada kata  hafizah 

Dengan makna gramatikal ‘perembuan yang (dasar)’.

(4) si pada kata  kritisi 

   politisi 

Dengan makna gramatikal ‘yang bergerak dalam bidang (dasar)’.

(5) -ika pada kata fisika 

   mekanika 

Dengan makna gramatikal ‘ilmu tentang (dasar)’.

(6) -us pada kata politikus 

   kritikus 

Dengan makna gramatikal ‘orang-orang yang melakukan (dasar)’.

(7) -isme pada kata kapitalisme 

Dengan makna gramatikal ‘paham mengenai (dasar)’.
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(8) -sasi pada kata  organisasi 

   spesialisasi 

Dengan makna gramatikal ‘proses pe-an (dasar)’.

(9) -or pada kata proklamator 

   konduktor 

Dengan makna gramatikal ‘yang melakukan/menjadi (dasar)’.

Selain yang disebutkan di atas, Ramlan (2009) menyatakan bahwa salah satu 

afiks pembentuk nomina adalah prefiks peN-. Meskipun hampir sama dengan prefiks 

pe-, nomina berprefiks peN- bertalian dengan verba berprefiks meN-. Sedangkan 

prefiks pe- bertalian dengan verba berprefiks ber-. Selain itu, ada juga prefiks per- 

pembentuk nomina meskipun afiks tersebut tidak produktif. Ada juga konfiks peN-an

pembentuk nomina, kata tersebut sebagian besar merupakan hasil nominalisasi dari 

kata berafiks meN-.

Selain pendapat kedua tokoh di atas, Putrayasa (2010) mengatakan bahwa afiks 

pembentuk nomina yaitu prefiks peN-, per-, ke-; infiks -el-, -em-, -er-; sufiks -an; dan 

konfik ke-an, peN-an, per-an. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa afiks 

pembentuk nomina adalah prefiks pe-, peN-, peng-, per-, ke-, ter-; infiks -el-, -em-,

er-; sufiks –an, -nya, sufiks serapan dan konfiks peN-an, peng-an, pe-an, per-an, dan 

ke-an. 

Dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan teori Alwi, dkk. (2003) 

yang dilengkapi dengan teori-teori pendukung lainnya. 
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2.2.5 Derivasional dan Infleksional 

2.2.5.1 Derivasional  

Derivasional merupakan konstruksi yang berbeda distribusinya dari dasarnya 

(Samsuri 1988). Selain itu, pengertian derivasional adalah proses morfologis karena 

afiksasi yang mengubah makna kata bentukannya dari makna kata dasarnya. Proses 

derivasional tidak selalu mengubah kelas kata, contoh pada kata ‘menggambarkan’ 

memiliki makna ‘melakukan perbuatan gambar untuk orang lain’ hal ini berbeda 

dengan kata ‘menggambar’ yang memiliki makna gramatikal ‘melakukan perbuatan 

gambar’, namun proses morfologis dari kata menggambar menjadi menggambarkan 

adalah proses derivasional. Derivasi mendaftar berbagai proses pembentukan kata-

kata baru dari kata-kata yang sudah ada, adjektiva dari nomina, nomina dari verba, 

adjektiva dari verba, dan sebagainya. 

Afiks formator derivasional adalah afiks-afiks pembentuk kata yang memiliki 

sifat mengubah kelas kata. Afiks-afiks formator derivasional antara lain: 

1) MeN- digabungkan dengan kata benda 

Contoh: men- + gunting � menggunting (verba) 

men- + sapu  � menyapu  (verba) 

2) Ber- digabungkan dengan kata benda 

Contoh: ber- + sepeda  � bersepeda  (verba) 

 ber- + kebun  � berkebun  (verba) 

3) Per- digabung dengan kata sifat 

Contoh: per- + panjang � perpanjang  (verba) 
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 per- + lebar  � perlebar  (verba) 

4) PeN- digabung dengan: 

(1) verba 

contoh: peN- + lari � pelari  (kata benda) 

  peN + pukul � pemukul  (kata benda) 

(2) kata sifat 

contoh: peN- + nikmat � penikmat  (kata benda) 

  peN- +marah � pemarah  (kata benda) 

5) Ke- digabung dengan kata sifat 

Contoh: ke- + tua  � ketua  (kata benda) 

6) -i digabungkan dengan kata sifat 

Contoh: sayang + -i   � sayangi  (verba) 

  sakit + -i  � sakiti  (verba) 

7) -kan digabung dengan: 

(1) kata benda 

contoh: gunting + -kan � guntingkan  (verba) 

  gambar + -kan � gambarkan  (verba) 

(2) kata sifat 

contoh: mulia + -kan � muliakan  (verba) 

  jauh + -kan � jauhkan  (verba) 

8) -an digabungkan dengan verba 
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Contoh: makan + -an  � makanan  (kata benda) 

Selanjutnya ada juga afiks majemuk derivasional berupa konfiks maupun 

imbuhan gabung yang membentuk kata, yaitu konfiks atau imbuhan gabung 

pembentuk kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Berikut ini beberapa contoh afiks 

majemuk derivasional. 

1) Ke-an digabungkan dengan kata sifat 

Contoh: baik + ke-an  � kebaikan  (kata benda) 

 jujur + ke-an  � kejujuran  (kata benda) 

2) Per-an digabung dengan: 

(1) verba 

contoh: tunjuk + per-an � pertunjukan (kata benda) 

  kerja + per-an � pekerjaan  (kata benda) 

(2) kata sifat 

contoh: panjang + per-an � perpanjangan (kata benda) 

   pendek + per-an � perpendekan (kata benda) 

3) Pen-an digabung dengan: 

(1) verba 

contoh: turun + peN-an � penurunan  (kata benda) 

  tarik + peN-an � penarikan  (kata benda) 

(2) kata sifat 

contoh: bulat + peN-an � pembulatan  (kata benda) 
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 hijau + peN-an � penghijauan (kata benda) 

4) MeN-kan digabung dengan: 

(1) kata benda 

contoh: buku + meN-kan � membukukan (verba) 

   gambar + meN-kan � menggambarkan (verba) 

(2) kata sifat

contoh: panjang + meN-kan� memanjangkan (verba) 

(3) kata bilangan 

contoh:  satu + meN-kan � menyatukan (verba) 

5) MeN-i digabung dengan: 

(1) kata benda 

contoh: bulu + meN-i   � membului  (verba) 

  sikat + meN-i � menyikati  (verba) 

(2) kata sifat 

contoh: dekat + meN-i � mendekati  (verba) 

  kagum + meN-i �mengagumi  (verba)   

(3) kata keterangan 

contoh: sudah + meN-i � menyudahi  (verba) 

6) Memper- digabung dengan: 

(1) kata benda 

contoh: memper- + budak � memperbudak (verba) 
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 memper- + istri � memperistri (verba) 

(2) kata sifat 

contoh: memper- + indah � memperindah (verba) 

   memper- + mudah � mempermudah (verba) 

7) Memper-kan digabung dengan kata sifat 

Contoh: banyak +memper-kan � memperbanyakan (verba) 

8) Memper-i digabung dengan kata sifat 

Contoh: baik + memper-i   � memperbaiki (verba) 

9) Ter-kan digabung dengan: 

(1) kata benda 

contoh: gambar + ter-kan � tergambarkan 

(2) kata sifat 

contoh: lupa + ter-kan � terlupakan 

10) Ter-i digabung dengan: 

(1) kata benda 

contoh: air + ter-i  � terairi 

(2) kata sifat 

contoh: sakit + ter-i  � tersakiti 

11) Ber-kan digabung dengan kata benda 

Contoh: senjata + ber-kan � bersenjatakan 

 sampul + ber-kan � bersampulkan 
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12) Di-kan digabungkan dengan: 

(1) kata benda 

contoh: sekolah + di-kan � disekolahkan 

 pasar + di-kan � dipasarkan 

(2) kata sifat 

contoh: hilang + di-kan � dihilangkan 

  rendah + di-kan � direndahkan 

13) Di-i digabung dengan: 

(1) kata benda 

contoh: hadiah + di-i � dihadiahi 

 air + di-i  � dialiri 

(2) kata sifat 

contoh: habis + di-i  � dihabisi 

  dekat + di-i  � didekati 

2.2.5.2 Infleksional 

Infleksional adalah konstruksi yang menduduki distribusi yang sama dengan 

dasarnya (Samsuri, 1988). Dapat juga dikatakan bahwa infleksional adalah proses 

morfologis karena afiksasi yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentukan 

dengan ketentuan bahwa bentukan tidak mengubah makna maupun kelas kata bentuk 

dasarnya. Afiks-afiks yang membentuk infleksional adalah meN- pada kata 

mendengar, ber- pada kata berlari, ter- pada kata terangkat, di- pada kata dipukul, -i

pada kata tulisi, -kan pada kata ambilkan. Pada umumnya, perubahan bentuk atau 
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proses morfologis infleksi tersebut hanya menyatakan hubungan sintaksis dan tidak 

membawa pemindahan dari satu kelas kata ke kelas kata yang lain (Putrayasa, 2010: 

113). 

2.2.6 Nomina Deverbal 

Nomina deverbal adalah nomina turunan yang leksemnya berupa verba. Proses 

morfologis derivasional nomina deverbal mengakibatkan terjadinya perubahan kelas 

kata dan perubahan makna. Ada dua jenis afiks derivasional nomina deverbal yaitu 

afiks formator derivasional dan afiks majemuk derivasional. Afiks formator adalah 

afiks-afiks  pembentuk kata yang sifatnya mengubah kelas kata.  

Contohnya:

peng- digabung dengan verba 

a) peng- + jilat  = penjilat

b) peng- + lari = pelari

c) peng- + pukul = pemukul

d) peng- + tembak = penembak

e) peng- + tunjuk = penunjuk 

-an digabung dengan verba 

a) makan + -an = makanan

b) minum + -an-  = minuman

c) tulis + -an  = tulisan
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d) tembak + -an  = tembakan

e) tendang + -an  = tendangan 

Afiks majemuk derivasional adalah konfiks atau imbuhan gabung pembentuk 

kata yang sifatnya mengubah kelas kata. 

Contoh: 

pe-an digabung dengan verba 

a) tunjuk + pe-an  = pertunjukan

b) kerja + pe-an = pekerjaan

2.2.6.1 Afiks Pembentuk Nomina Deverbal 

Teori yang membahas mengenai afiks pembentuk nomina deverbal secara 

terperinci sejauh belum ada. Namun di bawah ini akan disajikan mengenai afiks 

tersebut menurut beberapa ahli, yaitu: 

(1) Prefiks PeN- 

Menurut Alwi, dkk (2003), prefiks peng- mengalami perubahan bentuk sesuai 

dengan kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Prefiks peng- mempunyai enam 

alomorf pe-, pen-, pem-, peng-, peny-, dan penge-. Menurut Nida (dalam Putrayasa, 

2010) penentuan perubahan bentuk tersebut  didasarkan pada besarnya frekuensi 

pemakaian, keproduktifannya dalam memproduksi kata baru, dan keteraturan dalam 

pembentuknya. 
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a. Prefiks peng- berubah menjadi peng- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vocal (a, I, u, e, o). 

b. Prefiks peng- berubah menjadi pe- jika diikuti oleh bentuk dasar yang bermula 

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

c. Prefiks peng- berubah menjadi pen- jika diikuti oleh bentuk dasar yang bermula 

dengan fonem /d/, dan /t/, fonem /t/ mengalami peluluhan. 

d. Prefiks peng- berubah menjadi pem- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

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

e. Prefiks peng- berubah menjadi peny- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bermula dengan fonem /c/, /j/, /s/, fonem /s/ mengalami peluluhan. 

f. Prefiks peng- berubah menjadi penge- jika diikuti oleh bentuk dasar yang 

bersuku satu. 

Fungsi utama dari prefiks peng- adalah membentuk verba. Akan tetapi, terdapat 

prefiks peng- yang termasuk ke dalam golongan kata lain, yaitu golongan adjektiva. 

Hal tersebut dapat dilihat dari kata-kata seperti penakut, pemarah, pemalas. Kata-kata 

tersebut dapat menduduki fungsi sebagai verba tetapi juga dapat menduduki fungsi 

adjektiva. 

Contoh:  

a. ia seorang penakut 

b. ia sangat penakut 

Pada contoh (a) kata penakut adalah golongan verba, sedangkan pada contoh 

(b) kata penakut merupakan adjektiva. 



33

(2) Prefiks per- 

Menurut Ramlan (2009:130), di samping penyuruh ‘orang yang 

(pekerjaannya) menyuruh’, terdapat kata pesuruh ‘orang yang (pekerjaannya) 

disuruh’; di samping penatar ‘orang yang pekerjaannya menatar’, terdapat kata 

petatar ‘orang yang (pekerjaannya) ditatar’; di samping peninju ‘orang yang 

(pekerjaannya) meninju’, terdapat kata petinju ‘orang yang (pekerjaannya) 

bertinju’; di samping penaruh ‘orang yang (pekerjaannya) menaruhkan’, 

terdapat kata petaruh ‘sesuatu yang ditaruhkan dalam suatu perjudian’ dan di 

samping penugas ‘orang yang (pekerjaannya) menugaskan’, terdapat kata 

petugas ‘orang yang (pekerjaannya) ditugaskan’. 

Dari data tersebut sudah jelaslah bahwa di samping prefiks peN- terdapat 

prefiks pe-. 

Terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa ahli, Ramlan (2009) dalam 

bukunya membedakan prefiks pe- dan prefiks per- sebagai afiks pembentuk nomina. 

Akan tetapi, beberapa ahli menyatakan bahwa prefiks pe- adalah alomorf dari prefiks 

per-.

Menurut Putrayasa (2010) prefiks per- berkaitan erat dengan prefiks ber-, jika 

kata kerjanya berawalan ber- maka kata bendanya menjadi per-. Menurut Mulyono

(2013) afiks per- memiliki tiga alomorf atau variasi bentuk afiks, yakni bentuk pe-, 

pel-, dan per-. Tiga alomorf tersebut memiliki kaidah morfofonemik sebagai berikut. 

per- � pe- : jika melekat pada bentuk dasar yang diawali dengan 

fonem /r/ atau yang suku pertamanya berakhir 

dengan bunyi /er/.  

per- � pel : jika melekat pada bentuk dasar ajar. 

per- � per : jika bentuk dasar yang dilekatinya tidak diawali 

dengan bunyi /r/ dan, atau bukan morfem {ajar}. 
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(3) Infiks -el- 

Penggunaan infiks dalam bahasa Indonesia saat ini sudah tidak lagi produktif. 

Terdapat infiks -el-, -em-, dan -er- dalam bahasa Indonesia (Putrayasa, 2010). Namun 

infiks pembentuk nomina deverbal hanya ditemukan pada infiks -el-. 

(4) Sufiks -an

Sufiks -an sangat produktif dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. 

sufiks -an tidak mengalami perubaham bentuk dalam penggabungan dengan unsur-

unsur lain. Afiks -an hanya mempunyai satu fungsi yaitu sebagai pembentuk kata 

nominal (Ramlan, 2009: 154). 

(5) Konfiks ke-an

 Menurut Chaer (2008), nomina berkonfiks ke-an yang dibentuk dari dasar 

melalui verba memiliki makna gramatikal ‘hal (dasar)’ dan ‘hasil’.

(6) Konfiks peng-an

 Nomina dengan konfiks peng-an umumnya diturunkan dari verba meng-, yang 

berstatus transitif (Alwi, dkk: 2003). Penurunan nomina dengan konfiks peng-an 

sangat produktif, bahkan dapat dikatakan setiap kali ada verba transitif pastilah dapat 

diturunkan menjadi nomina peng-an. 

(7) Konfiks per-an

Berbeda dengan kata berprefiks peng-an yang sejalan dengan kata kerja bentuk 

meng- ( -kan, -i ), kata berprefiks per-an yang merupakan hasil nominalisasi dari kata 

kerja pada umumnya sejalan dengan kata kerja bentuk ber- (-an) 

2.2.6.2 Produkivitas Afiks Pembentuk Nomina Deverbal 
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Berdasarkan produktivitasnya, afiks dapat digolongkan menjadi dua, yaitu afiks 

yang produktif dan afiks improduktif (Ramlan, 2009: 61). Afiks yang produktif 

adalah afiks yang hidup, yang memiliki kesanggupan besar untuk melekat pada kata-

kata atau morfem, sedangkan afiks improduktif adalah afiks yang distrbusinya kurang 

dan terbatas dalam membentuk kata kata. 

2.2.6.3 Makna Gramatikal Afiks Pembentuk Nomina Deverbal 

Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat dari proses 

gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Makna gramatikal bergantung 

pada konteks yang membawanya. 

Berikut ini adalah makna gramatikal dari afiks pembentuk nomina deverbal: 

(1) Prefiks peng- 

Menurut Mulyono (2013) terdapat dua makna gramatikal dalam prefiks peng-

yang membentuk nomina deverbal. 

(a) Makna ‘yang meng- …atau makna melakukan sesuatu yang disebut dalam 

bentuk dasar’, misalnya dalam pembentukan kata pembeli, penulis, pemburu.

(b) Makna ‘alat atau sesuatu yang menjadikan hal atau sifat tertentu, seperti yang 

disebutkan dalam bentuk dasar’, misalnya dalam pembentukan kata pengecor, 

pengepel, penggaris. 

(2) Prefiks per- 

Prefiks per- hanya mempunyai satu fungsi, ialah sebagai pembentuk nomia, dan 

pada umumnya menyatakan makna ‘yang biasa/pekerjaannya/gemar melakukan 

pekerjaan yang tersebut pada bentuk dasar’ misalnya dalam pembentukan kata 
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pemain. Selain itu, misalnya pada kata-kata pesuruh, petatar, dan petugas, pada 

alomorf pe- menyatakan makna ‘orang yang (pekerjaannya) di . . .’ dan pada kata 

petaruh alomorf pe- menyatakan makna ‘sesuatu yang di . . . (dalam suatu 

perjudian)’.

(3) Infiks -el- 

Kata berinfiks -el- yang membentuk nomina deverbal terdapat pada kata 

telunjuk yang memiliki makna ‘jari yang digunakan untuk menunjuk’.

(4) Sufiks -an

Sufiks -an memiliki makna gramatikal menyatakan ‘sesuatu yang berhubungan 

dengan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar’ misalnya dalam pembentukan 

kata tendangan, sundulan, makanan. Sesuatu itu mungkin merupakan hasil 

perbuatan, alat, dan sesuatu yang biasa dikenai perbuatan. 

(5) Konfks ke-an

Konfiks ke-an memiliki makna gramatikal menyatakan ‘suatu abstrak atau hal 

dari bentuk dasar’ misalnya dalam pembentukan kata kegagalan, kemenangan

(Muslich, 2014). 

(6) Konfiks peng-an

Konfiks peng-an memiliki makna menyatakan ‘hal melakukan perbuatan yang 

tersebut pada kata yang sejalan’ contohnya pada kata pembicaraan,  atau ‘abstraksi 

dari perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan’ misalnya pada kata pencapaian.

Selain itu, konfiks peN-an juga memiliki makna ‘hasil usaha melakukan perbuatan’ 

misalnya pada kata penampilan.
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(7) Konfiks per-an

Konfiks per-an menyatakan makna ‘hal’ atau ‘hasil’ melakukan perbuatan yang 

tersebut pada kata yang sejalan, misalnya dalam pembentukan kata pertemuan, 

permainan, perjuangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil 

simpulan sebagai berikut. 

1) Proses nomina deverbal dalam bahasa Indonesia mengakibatkan terjadinya 

perubahan kelas kata dan juga perubahan makna. Perubahan tersebut bergantung pada 

afiks-afiks yang menyertai proses morfologisnya. Berdasarkan analisis proses 

morfologis nomina deverbal diketahui bahwa afiks-afiks yang dapat membentuk 

nomina deverbal adalah prefiks peng-, per-; infiks -in-, -el-;  sufiks -an; konfiks ke-

an, peng-an ,dan per-an. Prefiks peng- sebagai afiks pembentuk nomina deverbal 

memiliki beberapa alomorf yaitu peng-, pen-, pe-, peny-, dan penge-. Makna 

gramatikal dari afiks peng- pembentuk nomina deverbal adalah ‘orang (yang tersebut 

dalam bentuk dasar)’ atau ‘alat (yang digunakan dalam bentuk dasar)’. Prefiks per- 

pembentuk nomina deverbal dalam bahasa Indonesia memiliki alomorf yaitu pe-, dan 

per-, namun variasi tersebut tidak produktif dalam membentuk nomina deverbal. 

prefiks per- pembentuk nomina deverbal memiliki makna gramatikal ‘orang (yang 

pekerjaannya tersebut dalam bentuk dasar)’. Infiks -in- sebagai pembentuk nomina 

deverbal terhitung tidak produktif karena hanya ditemukan satu kata. Makna 
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gramatikal infiks -in- pembentuk nomina deverbal adalah ‘hasil (yang disebut dalam 

bentuk dasar)’. Infiks -el- sebagai pembentuk nomina deverbal juga tidak produktif 

karena hanya ditemukan satu kata. Makna gramatikal infiks -el- pembentuk nomina 

deverbal pada kata telunjuk adalah ‘jari yang digunakan untuk menunjuk’. Sufiks -an 

pembentuk nomina deverbal memiliki makna gramatikal ‘hasil (yang tersebut dalam 

bentuk dasar)’. Konfiks ke-an memiliki makna gramatikal ‘hal (yang tersebut dalam 

bentuk dasar)’. Konfiks peng-an memiliki makna gramatikal ‘hasil (yang sersebut 

dalam bentuk dasar)’. Konfiks per-an memiliki makna gramatikal ‘hal melakukan 

perbuatan seperti yang tersebut dalam bentuk dasar’.

2) Produktivitas afiks pembentuk nomina deverbal yang diambil dari 301 data 

nomina deverbal berbeda-beda. Persentase produktivitas prefiks peng- membentuk 

nomina deverbal sebanyak 18,7%, dengan jumlah data nomina deverbal 56 kata. 

Persentase produktivitas prefiks per- membentuk nomina deverbal sebanyak 2%, 

dengan jumlah data nomina deverbal 6 kata. Persentase produktivitas infiks -in- 

membentuk nomina deverbal sebanyak 0,3%, dengan jumlah data nomina deverbal 1 

kata. Persentase produktivitas infiks -el- membentuk nomina deverbal sebanyak 

0,3%, dengan jumlah data nomina deverbal 1 kata. Persentase produktivitas sufiks -an 

membentuk nomina deverbal sebanyak 36,9%, dengan jumlah data nomina deverbal 

111 kata. Persentase produktivitas konfiks ke-an membentuk nomina deverbal 

sebanyak 9%, dengan jumlah data nomina deverbal 27 kata. Persentase produktivitas 

konfiks peng-an membentuk nomina deverbal sebanyak 23,5%, dengan jumlah data 
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nomina deverbal 71 kata. Persentase produktivitas konfiks per-an membentuk nomina 

deverbal sebanyak 9,3%, dengan jumlah data nomina deverbal 28 kata.  

5.2 Saran 

Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran 

sebagai berikut. 

1) Para peneliti di bidang linguistik hendaknya dapat melakukan penelitian serupa, 

menggunakan pendekatan yang lain. Berbeda dengan pendekatan struktural dalam 

penelitian ini, para peneliti dapat menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan 

semantik, tagmemik, semiotik, dan sebagainya untuk menghasilkan data yang lebih 

beragam.  

2) Penelitian lebih mendalam mengenai kajian nomina deverbal khususnya pada rumusan 

masalah produktivitas afiks pembentuk nomina deverbal, diharapkan pengambilan sumber 

data penelitian yang lebih banyak dan luas sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. 
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