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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa adalah bahasa yang terpenting di kawasan republik kita. 

Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada ikrar ketiga 

Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia 

menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dan pada undang-undang 

dasar kita mengandung pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara 

adalah bahasa Indonesia”. Namun, disamping itu masih ada beberapa alasan 

lain mengapa bahasa Indonesia menduduki tempat yang terkemuka di antara 

beratus-ratus bahasa nusantara yang masing-masing amat penting bagi 

penuturnya sebagai bahasa ibu. 

Penting tidaknya suatu bahasa didasari patokan yang berikut: 1) 

jumlah penuturnya, 2) Luas penyebarannya dan 3) Peranannya sebagai sarana 

ilmu, susastra, dan ungkapan budaya lain yang dianggap bernilai. Jika kita 

menggunakan patokan pertama, maka bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, 

jumlah penuturnya mungkin tidak sebanyak bahasa Jawa atau Sunda. Akan 

tetapi, jika pada jumlah itu ditambahkan penutur dwi bahasawan yang 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua, 

maka kedudukannya dalam deretan jumlah penutur bahasa di Indonesia ada di 

peringkat pertama (Anton M. Moeliono. 1993:01). 
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Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahasa adalah suatu alat 

komunikasi antara masyarakat yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan 

oleh alat ucap manusia yang mengandung arti. Timbulnya bunyi yang 

digetarkan oleh alat ucap manusia itu merangsang, memberi motivasi kepada 

pendengar untuk mengungkap isi atau arti yang terkandung baik tersurat 

maupun tersirat. Oleh karena itu, bahasa merupakan suatu yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, yang tidak dapat ditinggalkan. 

Afiks (imbuhan) yang dipakai untuk menurunkan verba empat 

macamnya yakni : prefiks, sufiks, konfiks, dan yang tidak begitu produktif lagi 

infiks. Prefiks yang sering juga dinamakan awalan, adalah afiks yang 

diletakkan dimuka dasar. Sufiks yang juga dinamakan akhiran diletakkan 

dibelakang dasar. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang mengapit 

dasar kata dan membentuk satu kesatuan. Infiks yang juga dinamakan sisipan 

adalah bentuk afiks yang ditempatkan ditengah dasar kata (Anton M. 

Moeliono. 1993: 81). 

Dalam bahasa Indonesia terdapat verbal meng-, per-, dan ber-. Di 

samping itu terdapat pula prefiks di-, dan ter- yang menggantikan meng- pada 

jenis klausa atau kalimat tertentu. Jumlah sufiks hanya dua yakni; kan- dan i-. 

prefiks dan sufiks dapat membentuk konfiks jika kedua syarat berikut 

terpenuhi. Pertama keterpaduan antara prefiks dan sufiks bersifat mutlak 

artinya kedua afiks itu secara serentak dilekatkan pada dasar katanya (Gorys 

Keraf. 1984: 94). 
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Telah diuraikan di atas, kata-kata berimbuhan (berafiks) dapat dibagi 

atas kata-kata yang mengundang prefiks, infiks, sufiks dan konfiks. Dalam 

uraian ini akan diikuti suatu urutan yang lebih berhubungan satu dengan yang 

lain, yaitu mula-mula prefiks, sufiks, kemudian konfiks dan akhiran infiks. 

 Prefiks atau awalan adalah suatu unsur yang secara struktural 

diikatkan didepan sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Untuk 

memperlihatkan hubungan tersebut secara konkrit, maka dapatlah diberikan 

contoh berikut; mempercepat terdiri dari awalan me + N (Nasalisasi) + per + 

kata dasar cepat. Dalam hubungan bentuk percepatan, maka kata cepat 

sekaligus adalah kata dasar dan menjadi bentuk dasar bagi kata percepat. 

Sedangkan dalam bentuk mempercepat N + percepat adalah bentuk dasar dari 

mempercepat. Hubungan antara semua awalan dengan kata dasar itu adalah 

hubungan struktural, yaitu bahwa semua unsur itu merupakan bagian dari 

kata mempercepat (Gorys Keraf. 1984: 94). 

Batasan morfologi adalah suatu ilmu bahasa yang mempelajari tentang 

seluk beluk bentuk kata. Sedangkan batasan proses morfologi adalah proses 

pembentukan suatu kata yang sudah ada menjadi bentuk yang lain. Macam 

proses morfologi adalah proses afiksasi, proses reduplikasi, proses 

komposium, morfem yang unik (Badudu J.S. 1980: 66). 

Proses afiksasi adalah proses pembentukan kata yang terjadi setelah 

kata-kata tersebut diulang. Proses komposium adalah proses pembentukan 

kata yang terjadi setelah kata-kata tersebut digabungkan dengan kata-kata 
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lain, sehingga dapat menimbulkan arti baru dan morfem arti selama tidak 

bergabung dengan kata lain serta berfungsi menyatakan tempat. 

Bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata disebut 

morfologi. Pengertian tentang bentuk belum jelas bila kita belum mengetahui 

lebih lanjut tentang wujudnya dan apa yang akan menjadi ciri-cirinya. Semua 

arus ujaran yang sampai ke telinga kita terdengar sebagai suatu rangkaian 

kesatuan. Bila kita berusaha memotong-motong suatu arus ujaran yang 

sederhana seperti : p e k e r j a a n m e r e k a m e m u a s k a n. Maka 

potongan-potongan (segmen) yang akan kita dapat, yaitu potongan-potongan 

yang merupakan kesatuan yang langsung membina kalimat itu adalah 

Pekerjaan, mereka dan memuaskan. Unsur mereka di satu pihak dapat 

dipecahkan lagi menjadi: kerja dan pe-an,serta puas dan me-kan. Unsur-unsur 

kerja dan puas dapat pula dengan langsung membina kalimat seperti tampak 

pada contoh berikut : 

a.  Kerja itu belum selesai.  

b.  Saya belum puas. 

Sebaliknya unsur-unsur pe-an, dan me-kan tidak bisa langsung membina 

sebuah kalimat. Unsur-unsur ini juga tidak bisa berdiri sendiri, selalu harus 

diikatkan kepada unsur-unsur lain seperti puas, kerja dan lain-lain. Untuk ikut 

serta dalam membina sebuah kalimat unsur-unsur pe-an, dan me-kan 

pertama-tama harus digabungkan dengan unsur puas dan kerja (Gorys Keraf. 

1984: 51) . 
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Disini penulis tidak akan membahas semua proses morfologis tetapi 

hanya akan membahas tentang proses afiksasi. Pembicaraan dalam bagian ini 

hanya yang bersangkutan dengan pembentukan kata, khususnya pe-, pe -an, 

dan per-an. Yang perlu dicatat dalam pembentukan kata dalam bahasa 

indonesia adalah bahwa afiks-afiks itu membentuk satu sistem yang 

menyebabkan kejadian kata dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi 

pembentukan kata dengan imbuhan pe-, pe - an, dan per -an terkadang 

menimbulkan penafsiran. Sebagai contoh imbuhan pe-, pe-an dan per-an 

berfungsi membentuk kata benda, seperti dalam kata “main”. “Main” 

termasuk kata dasar dalam kelas kata kerja, akan tetapi bila kata “main” 

diberikan imbuhan “pe” akan membentuk kata “pemain”. Kata “pemain” 

termasuk dalam kata benda. Pada kenyataanya tidak semua pelajar atau 

mahasiswa mengetahui bahwa imbuhan pe-, pe - an dan per -an berfungsi 

sebagai pembentuk kata benda. Oleh karena itu sering terjadi kesalahan 

penafsiran tentang fungsi maupun arti dari imbuhan pe-, pe-an dan per- an. 

Dari berbagai uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu 

Kajian tentang imbuhan pe, pe – an, dan per – an dalam “Rumah di Bawah 

Kabut” Kumpulan Cerpen BOBO Nomor 46. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisis konten atau analisis isi. Analisis ini akan 

menghasilkan deskripsi objektif yang bersifat kualitatif mengenai isi. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan analisis konten diskriptif yang 

menganalisis tentang isi dan analisis konten inferensial yang menganalisis 

tentang makna (Darmiyati Zuchdi. 1993: 19). Disini penulis ingin 
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menganalisis dari isi buku kumpulan cerpen bobo nomor 46 tentang fungsi 

dan makna imbuhan pe-, pe - an, per–an.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, terdapat 

masalah-masalah yang dapat dirumuskan. Adapun rumusan  masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apakah fungsi imbuhan pe-, pe-an, dan per-an dalam Kumpulan Cerpen 

Bobo Nomor 46 berjudul Rumah di Bawah Kabut Karya Pustaka Ola? 

2. Apakah makna imbuhan pe, pe-an, dan per-an dalam Kumpulan Cerpen 

Bobo Nomor 46 berjudul Rumah di Bawah Kabut Karya Pustaka Ola? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui fungsi imbuhan pe-, pe-an, dan per-an dalam 

Kumpulan Cerpen Bobo Nomer 46 Karya Pustaka Ola berjudul Rumah di 

Bawah Kabut. 

2. Untuk mengetahui makna prefiks pe-, pe-an, dan per-an, dalam Cerpan 

berjudul “Rumah di Bawah Kabut” dalam Kumpulan Cerpen Bobo Nomer 

46 Karya Pustaka Ola. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dicapai di dalam mengadakan penelitian 

yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini khususnya diharapkan dapat 

menambah kajian di bidang morfologi khususnya dalam cerpen. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca tentang imbuhan pe-, pe-an, dan per-an, Bahasa Indonesia dalam 

Kumpulan Cerpen Bobo Nomer 46 berjudul Rumah di Bawah Kabut. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Imbuhan 

afiks (imbuhan) = satuan terikat (seperangkat huruf tertentu) yang 

apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dan 

membentuk kata baru. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat 

pada satuan lain seperti kata dasar. Istilah afiks termasuk prefiks, sufiks 

dan konfiks. 

prefiks (awalan) =  afiks (imbuhan) yang melekat didepan kata dasar untuk 

membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. 

Sufiks (akhiran) =  afiks (imbuhan) yang melekat dibelakang kata dasar 

untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. 
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konfiks (sirkumfiks / simulfiks) =  secara simultan (bersamaan), satu afiks 

melekat didepan kata dasar dan satu 

afiks melekat dibelakang kata dasar 

yang bersama-sama mendukung satu 

fungsi (Gorys Keraf. 1984: 94). 

2. Cerpen 

Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan 

salah satu ragam dari jenis prosa. Cerpen, sesuai dengan namanya adalah 

cerita yang relatif pendek yang selesai dibaca sekali duduk. Proses sekali 

duduk dapat diartikan sebagai memahami isi pula. Artinya, pada saat itu 

isi cerpen dapat kita pahami. Cerpen terdiri dari berbagai kisah, sepero 

kisah percintaan (roman), kasih sayang, jenaka, dan lain-lain. Cerpen 

biasanya mengandung pesan/amanat yang sangat mudah dipahami, 

sehingga sangat cocok dibaca oleh kalangan apapun. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih judul Kajian Tentang 

Imbuhan Pe-,Pe-an dan Per-an Dalam Rumah di Bawah Kabut Kumpulan 

Cerpan Bobo Nomor 46 dengan alasan: 

a. Peneliti ingin mengetahui isi buku dalam Rumah di Bawah Kabut 

Kumpulan Cerpan Bobo Nomor 46 

b. Peneliti ingin mengkaji fungsi dan makna imbuhan pe-, pe-an, dan per-

an dalam Rumah di Bawah Kabut Kumpulan Cerpan Bobo Nomor 46  
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan analisis dan pembahasannya, maka penelitian ini 

menggunakan sistematika sebagai berikut :  

BAB I  Merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah,  

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, daftar 

istilah, dan sistematika penulisan. 

BAB II Merupakan landasan teori dari penelitian ini yang terdiri dari  

morfologi, proses morfologis, pegertian imbuhan, macam-

macam imbuhan, imbuhan pe-, pe-an, dan per-an, kelas kata, 

Hasil Penelitian Yang Relevan, Kerangka Berfikir, Rancangan 

Penelitian . 

BAB III Meliputi metodologi penelitian, yang terdiri dari Pengertian 

Metodologi, Waktu Penelitian, Jenis & Strategi Penelitian, 

Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik & Instumen 

Pengumpulan Data, Uji Validitas Data, Teknik Analisis Data, 

dan Prosedur Penelitian. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil 

klasifikasi data dan analisis data penelitian. 

BAB V Berisi penutup terdiri simpulan dan saran. 

 




