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PROSES MORFOLOGIS PADA TERJEMAHAN  

AL QUR’AN SURAT AR-RUM 

 

Abstrak 

Lotari Devi Riana, A310100204, Markhamah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014. 

 

Tujuan penelitian ini, (1) mengkaji proses afiksasi dan pemaknaannya pada terjemahan Al 

Qur’an surat Ar-Rum, (2) mengkaji proses reduplikasi dan pemaknaannya pada 

terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum(3) mengkaji proses pemajemukan dan 

pemaknaannya pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum. Jenis penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Subjek yang akan dikaji pada penelitian ini terjemahan Al Qur’an 

surat Ar-Rum, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah proses morfologis pada 

terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum. Sumber data dalam penelitian ini adalah proses 

morfologis yang diperoleh dari teks terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum dari Lajnah 

Pentashih Mushah Al Qur’an kementerian Agama RI tahun 2002. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik catat. Teknik pegujian 

keabsahan data yang digunakan adalah teknik trianggulasi teori. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah metode agih. Hasil penelitian ini ditemukan, (1) Proses afiksasi dan 

pemaknaannya meliputi (a) prefiks, yaitu ter- bermakna paling, sudah, dapat, dan 

menjadi; men-N bermakna melakukan sesuatu, merasakan, dan mengalami; peN- 

bermakna orang yang melakukan sesuatu, dan di- bermakna dikenai dan melakukan 

sesuatu; (b) sufiks, yaitu –an bermakna hal yang di-, dan hasil; -kan bermakna jadikan, 

perintah untuk lakukan sesuatu,dan hal yang di-, dan –nya bermakna hal; (c) konfiks, 

yaitu di-kan bermakna mengalami sesuatu, melakukan sesuatu, menyebabkan dan karena 

sesuatu; ke-an bermakna mengalami, terlalu, hal sangat, hasil, dan keadaan; per-an 

bermakna suatu peristiwa, mengalami sesuatu, hal, menjadikan sesuatu, dan tentang; me-i 

bermakna merasa, berbuat, dan melakukan sesuatu; me-kan bermakna melakukan sesuatu, 

menyebabkan, menganggap, dan mengalami sesuat; ber-an bermakna melakukan sesuatu; 

dan pe-an bermakna hal; (2) Proses reduplikasi dan pemaknaannya meliputi (a) 

pengulangan atas seluruh bentuk dasar bermakna menyatakan jumlah jamak, menyatakan 

intensitas, dan kejadian berulang; dan (b) pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan 

bermakna menyatakan intensitas dan kejadian berulang; (3) Proses pemajemukan dan 

pemaknaannya meliputi (a) kata majemuk endosentrik dan (b) kata majemuk eksosentrik. 

 

Kata Kunci:  proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, dan terjemahan Al 

Qur’an 
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PROSES MORFOLOGIS PADA TERJEMAHAN  

AL QUR’AN SURAT AR-RUM 

PENDAHULUAN 

Manusia diberikan akal dan pikiran yang sempurna oleh Allah, sehingga mampu 

melahirkan ide-ide yang kreatif. Salah satu kelebihan manusia di antaranya, yaitu 

penguasaan bahasa. Manusia memanfaatkan bahasa sebagai alat komunikasi antarmanusia 

dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa 

lisan adalah bahasa secara langsung, sedangkan bahasa tulis adalah bahasa secara tidak 

langsung. Perwujudan dari bahasa lisan, misalnya bahasa dalam khotbah, bahasa dalam 

pidato, dan bahasa dalam siaran radio, sedangkan perwujudan dari bahasa tulis, yaitu 

bahasa dalam karangan siswa, bahasa terjemahan Al Qur’an. 

Morfologi merupakan satu sistem dari suatu bahasa dalam arti luas, sehingga 

struktur kata yang senantiasa membentuk kalimat-kalimat tentu mengalami perubahan-

perubahan sesuai dengan jenis kata atau makna kata yang dikehendaki oleh penutur atau 

penulisnya (Rohmadi, dkk., 2010: 3-4). Morfologi menjadi bagian dari bidang linguistik 

yang membentuk proses-proses pembentukan kata dan maknanya. 

Al Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan firman-

firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tujuan utama diturunkannya 

Al Qur’an adalah  untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupan supaya 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Nurdin, 2006: 1). Al Qur’an  surat Ar-

Rum di dalamnya terdapat proses morfologis. Proses morfologis ialah peristiwa (cara) 

pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang 

lain (Rohmadi, dkk., 2010: 47).  

Penulis meneliti tentang proses morfologis pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum 

surat ke-30  karena belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti hal tersebut. Al 

Qur’an surat Ar-Rum menarik karena mempunyai makna tentang keimanan yang 

mengungkapkan bukti-bukti atas kerasulan Nabi Muhammad dengan memberitahukan 

kepadanya hal yang gaib, seperti ramalan menangnya kembali bangsa Romawi atas 

kerajaan Persia. Al Qur’an surat Ar-Rum di dalamnya terdapat proses morfologis yang 

dapat diteliti oleh peneliti, sehingga penelitian ini mendeskripsikan proses morfologis pada 

terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum. Penelitian tersebut mencakup proses afiksasi, proses 

reduplikasi, dan proses pemajemukan beserta maknanya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rasul
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
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Adapun tiga tujuan penelitian ini, yaitu: (1) mendeskripsikan proses afiksasi dan 

pemaknaannya pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum, (2) mendeskripsikan proses 

reduplikasi dan pemaknaannya pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum, (3) 

mendeskripsikan proses pemajemukan dan pemaknaannya pada terjemahan Al Qur’an 

surat Ar-Rum.  

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori dan penelitian yang relevan 

untuk menjadi tolok ukur sebuah penelitian. Menurut Chaer (2008: 25) proses morfologis 

pada dasarnya dalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui 

pembubuhan afiks, (dalam proses afiksasi), pengulangan (dalam proses reduplikasi), 

penggabungan (dalam proses komposisi), pemendekan (dalam proses akronimanisasi), 

dan pengubahan status (dalam proses konversi). Proses morfologis melibatkan komponen 

(1) bentuk dasar, (2) alat pembentuk, (3) makna gramatikal, dan (4) hasil proses 

pembentukan. 

Afiksasi ialah proses pembubuhan afiks pada suatu bentuk baik berupa bentuk 

tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata-kata baru (Rohmadi, dkk., 

2010: 49). Bentuk afiks, seperti ber-, ter-, di-, -an, dan lain sebagianya (Chaer, 2008:27). 

Reduplikasi adalah proses morfologis melalui peristiwa pengulangan bentuk yang 

menghasilkan bentuk ulang (Rohmadi, dkk., 2010: 49).  

Penelitian Astuti (2012) berjudul “Analisis Afiksasi dan Penghilangan Bunyi pada 

Lirik Lagu Geisha dalam Album Meraih Bintang”. Hasil penelitian Astuti (2012) 

memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu ditemukan penggunaan afiksasi yang 

meliputi: (1) prefiks, (2) konfiks, dan (3) sufiks. Perbedaannya, yaitu penelitian Astuti 

(2012) yang dominan adalah prefiks me-, sedangkan penelitian ini yang dominan adalah 

konfiks me-kan. 

Penelitian Priyono (2012) berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang 

Morfologi pada Mading Di Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Hasil penelitian 

Priyono (2012) terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu terdapat bentuk prefiks 

di-, gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan, prefiks me-, gabungan prefiks me- dengan 

sufiks –i, prefiks ber-, prefiks ter-, konfiks ke-an, sufiks –nya, simulfiks me-kan, sufiks –

kan. Perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini tidak terdapat penulisan 

kata depan (preposisi), dan penulisan pleonasme. 

Penelitian Salarasati (2012) berjudul “Proses Morfologis Karangan Siswa Kelas VIII 

E SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil penelitian Salarasati 

(2012) memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis proses 
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morfologis, yakni afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Penelitian Salarasati (2012) 

dengan penelitian ini mempunyai perbedaan, yaitu pada sumber data yang digunakan. 

Penelitian Salarasati (2012) menggunakan sumber data karangan siswa kelas VII E SMP 

Negeri 2 gatak Sukoharjo, sedangkan penelitian ini terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum 

dari Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Kementerian Agama RI tahun 2012. 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, 

maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan deskriptif kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, dan lain-lain 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2013: 6). 

Menurut Mahsun (2012:92), metode penyediaan data ini diberi nama metode simak 

karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa. Menurut Mahsun (2012:133) apabila peneliti berhadapan dengan 

penggunaan bahasa secara tertulis, maka dalam penyadapan itu peneliti hanya dapat 

menggunakan teknik catat, yaitu mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi 

penelitiannya dari penggunaan bahasa secara tertulis tersebut.  

Metode simak yang berupa teknik dasar yang berwujud teknik sadap (Mahsun, 2010: 

242). Penyadapan penggunaan bahasa bukan orang yang sedang berbicara atau bercakap-

cakap, melainkan berupa tulisan. Misalnya data dari terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum 

yang dikumpulkan dengan cara menyimak dan membaca Al Qur’an, memilah dan 

memilih data yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Triangulasi teori digunakan 

ketika proses analisis data berlangsung dengan menggunakan satu teori dengan beberapa 

pendapat para ahli. Dalam penelitian ini menggunakan satu teori dengan beberapa 

pendapat para ahli, yaitu proses morfologis berupa afiksasi, reduplikasi, dan 

pemajemukan pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode agih. Metode agih adalah 

metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 

1993:15). 

Hasil analisis data yang berupa temuan penelitian sebagai jawaban atas masalah 

yang hendak dipecahkan, haruslah disajikan dalam bentuk teori. Dalam menyajikan hasil 

temuan di atas, terdapat dua metode, kedua metode ini adalah metode formal dan 
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informal (Mahsun, 2012:279). Dalam penelitian ini menggunakan metode informal. Dari 

data yang telah ada, kemudian diteliti setiap katanya, lalu ditulis dengan kata-kata biasa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Proses Afiksasi dan Pemaknaannya 

a. Prefiks 

(1) “di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan 

menang,” (Q.S Ar-Rum: 3). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses prefiks, yaitu kata 

terdekat. Kata terdekat dibentuk dari prefiks ter-+ kata dasar dekat. Prefiks ter- 

bermakna paling. Kata tersebut mempunyai makna paling dekat atau tidak jauh 

jaraknya. 

(2) “dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allahlah urusan sebelum dan setelah 

(mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu 

bergembiralah orang-orang yang beriman,” (Q.S Ar-Rum: 4). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses prefiks, yaitu kata 

beberapa dan beriman. Kata beberapa dibentuk dariprefiks ber- + kata dasar 

berapa, sedangkan kata beriman dibentuk dari prefiks ber- + kata dasar iman. 

Prefiks ber- pada kata  beberapa bermakna jumlah, sedangkan prefiks ber- pada 

kata beriman bermakna mempunyai. Kata beberapa mempunyai makna lebih 

dari dua dan kata beriman mempunyai makna mempunyai iman (ketetapan hati) 

atau mempunyai kepercayaan kepada Allah. 

(3) “karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia 

Mahaperkasa, Maha Penyayang,” (Q.S Ar-Rum: 5). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses prefiks, yaitu kata 

menolong. Kata menolong dibentuk dari prefiks me-N + kata dasar tolong. 

Prefiks me-N bermakna melakukan.Kata tersebut mempunyai makna membantu 

untuk meringankan beban. 

(4) “Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, orang-orang yang berdosa (kaum 

musyrik) terdiam berputus asa,” (Q.S Ar-Rum: 12). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses prefiks, yaitu kata 

terjadi, berdosa, terdiam, dan berputus asa. Kata terjadi dibentuk dari prefiks 

ter-+ kata dasar jadi. Prefiks ter- bermakna sudah. Kata berdosa dibentuk dari 
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prefiks ber- + kata dasar dosa. Prefiks ber- bermakna melakukan. Kata terdiam 

dibentuk dari prefiks ter-+ kata dasar diam. Prefiks ter- bermakna dapat. Kata 

berputus asa dibentuk dari prefiks ber- + kata dasar putus asa. Prefiks ber- 

bermakna mengalami. Kata terjadi mempunyai makna sudah dilakukan, kata 

berdosa mempunyai makna berbuat salah atau berbuat kesalahan, kata terdiam 

mempunyai makna tidak berkata apa-apa, dan kata berputus asa mempunyai 

makna tidak mempunyai harapan lagi atau pasrah dengan keadaan. 

(5) “Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat (pertolongan) bagi mereka 

berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala 

mereka itu,” (Q.S Ar-Rum: 13). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses prefiks, yaitu kata 

pemberi. Kata pemberi dibentuk dari prefiks pe-+ kata dasar beri. Prefiks peN- 

bermakna orang yang melakukan sesuatu. Kata tersebut mempunyai makna 

menyerahkan sesuatu. 

(6) “Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, pada hari itu manusia terpecah-

pecah (dalam kelompok),” (Q.S Ar-Rum: 14). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses prefiks, yaitu kata 

terpecah-pecah. Kata terpecah-pecah dibentuk dari prefiks ter- + kata dasar 

pecah-pecah. Prefiks ter- bermakna menjadi. Kata terpecah-pecah mempunyai 

makna terbelah menjadi beberapa. 

(7) “Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru 

Tuhannya dengan kembali (bertobat), kepada-Nya, kemudian apabila Dia 

memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka 

mempersekutukan Allah,” (Q.S Ar-Rum: 33). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses prefiks, yaitu kata 

ditimpa dan menyeru. Kata ditimpa dibentuk dari prefiks di-+ kata dasar timpa. 

Prefiks di- bermakna dikenai. Kata menyeru dibentuk dari prefiks me-N + kata 

dasar seru. Prefiks me-N bermakna melakukan sesuatu. Kata ditimpa 

mempunyai makna mendapat kesusahan dan kata menyeru mempunyai makna 

memanggil dengan suara yang nyaring. 

b. Sufiks 

(1) “dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allahlah urusan sebelum dan setelah 

(mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu 

bergembiralah orang-orang yang beriman,” (Q.S Ar-Rum: 4). 
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Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses sufiks, yaitu kata 

urusan. Kata urusan dibentuk darikata dasar urus + sufiks –an. Sufiks –an 

bermakna hal yang di-. Kata urusan mempunyai makna sesuatu yang diurus. 

(3) “Dan milik-Nya apa yang di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-

Nya tunduk,” (Q.S Ar-Rum: 26). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses sufiks, yaitu kata 

semuanya. Kata semuanya dibentuk dari kata dasar semua + sufiks –nya. Sufiks 

–nya bermakna hal. Kata semuanya mempunyai makna segala-galanya. 

(4) “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 

bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 

keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala),” 

(Q.S Ar-Rum: 39). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses sufiks, yaitu kata 

tambahan, pandangan, dan maksudkan. Kata tambahan dibentuk dari kata dasar 

tambah + sufiks –an. Sufiks –an bermakna hal yang di-. Kata pandangan 

dibentuk dari kata dasar pandang + sufiks –an. Sufiks –an bermakna hal yang 

di-. Kata maksudkan dibentuk dari kata dasar maksud + sufiks –kan. Sufiks –

kan bermakna hal yang di-. Kata tambahan mempunyai makna yang 

dibubuhkan, kata pandangan mempunyai makna hasil perbuatan memandang, 

dan kata maksudkan  mempunyai makna mempunyai tujuan. 

c. Konfiks 

(1) “Bangsa Romawi telah dikalahkan,” (Q.S Ar-Rum: 2). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses konfiks, yaitu kata 

dikalahkan. Kata dikalahkan dibentuk dari konfiks di-kan+ kata dasar kalah. 

Konfiks di-kan bermakna mengalami sesuatu. Kata dikalahkan mempunyai 

makna ditaklukan musuh. 

(2) “Dan tidaklah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan 

orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu 

lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) 

serta memakmurkannya melebihiapa yang telah mereka makmurkan. Dan 

telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-

bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada 

mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri,” 

(Q.S Ar-Rum: 9). 

 



8 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses konfiks, yaitu kata 

bepergian, kesudahan, mendustakan dan melebihi. Kata bepergian dibentuk dari 

konfiks ber-an+ kata dasar pergi. Konfiks ber-anbermakna melakukan sesuatu. 

Kata kesudahan dibentuk dari konfiks ke-an+ kata dasar sudah. Konfiks ke-

anbermakna mengalami. Kata mendustakan dibentuk dari konfiks me-kan+ kata 

dasar dusta. Konfiks me-kan bermakna melakukan sesuatu. Kata melebihi 

dibentuk dari konfiks me-i + kata dasar lebih. Konfiks me-i bermakna 

merasa.Kata  bepergian mempunyai makna berjalan jauh, kata kesudahan 

mempunyai makna sudah terjadi atau akibat dari sesuatu, kata mendustakan 

mempunyai makna berbuat bohong, dan kata melebihi mempunyai lebih besar. 

(3) “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar),” 

(Q.S Ar-Rum: 41). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses konfiks, yaitu kata 

kerusakan, disebabkan, perbuatan, menghendaki, dan merasakan. Kata 

kerusakan dibentuk dari konfiks ke-an+ kata dasar rusak. Konfiks ke-

anbermakna agak atau sangat. Kata disebabkan  dibentuk dari konfiks di-kan + 

kata dasar sebab. Konfiks di-kan bermakna karena sesuatu.Kata perbuatan 

dibentuk dari konfiks per-an+ kata dasar buat. Konfiks per-an bermakna 

tentang. Kata menghendaki dibentuk dari konfiks me-i+ kata dasar hendak. 

Konfiks me-i bermakna merasa. Kata merasakan dibentuk dari konfiks me-kan+ 

kata dasar rasa. Konfiks me-kan bermakna mengalami sesuatu. Kata kerusakan 

mempunyai makna perihal rusak, kata disebabkan mempunyai makna 

dikarenakan sesuatu, kata perbuatan mempunyai makna sesuatu yang diperbuat 

atau dilakukan, kata menghendaki mempunyai makna menginginkan atau 

memerlukan sesuatu, dan kata merasakan mempunyai makna membiarkan 

sesuatu dirasakan. 

(4) “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-

orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang 

beruntung,” (Q.S Ar-Rum: 38). 

 

Pada data di atas terdapat proses afiksasi berupa proses konfiks, yaitu kata 

perjalanan dan keridaan. Kata perjalanan dibentuk dari konfiks per-an + kata 

dasar jalan. Konfiks per-anbermakna melakukan sesuatu. Kata keridaan 
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dibentuk dari konfiks ke-an + kata dasar rida. Konfiks ke-anbermakna agak 

atau sangat. Kata perjalanan mempunyai makna perihal bepergian dan kata 

keridaan mempunyai makna sesuatu yang diijinkan. 

2. Proses Reduplikasi dan Pemaknaannya 

a. Pengulangan Atas Seluruh Bentuk Dasar 

(1) “dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allahlah urusan sebelum dan setelah 

(mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu 

bergembiralah orang-orang yang beriman,” (Q.S Ar-Rum: 4). 

 

Pada data di atas, terdapat proses morfologis berupa reduplikasi, yaitu pada 

kata orang-orang. Kata orang-orang termasuk dalam reduplikasi pengulangan 

atas seluruh bentuk dasar. Kata tersebut bermakna menyatakan jumlah jamak. 

(2) “Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? 

Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 

keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang 

ditentukan. Sesungguhnya antara manusia benar-benar mengingkari 

pertemuan dengan Tuhannya,” (Q.S Ar-Rum: 8). 

 

Pada data di atas, terdapat proses morfologis berupa reduplikasi, yaitu pada 

kata benar-benar. Kata benar-benar termasuk dalam reduplikasi pengulangan 

atas seluruh bentuk dasar. Kata tersebut bermakna menyatakan intensitas. 

(3) “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu 

dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang 

biak,” (Q.S Ar-Rum: 20). 

 

Pada data di atas, terdapat proses morfologis berupa reduplikasi, yaitu pada 

kata tiba-tiba. Kata tiba-tiba termasuk dalam reduplikasi pengulangan atas 

seluruh bentuk dasar. Kata tersebut bermakna kejadian berulang. 

b. Pengulangan Bentuk Dasar dengan Imbuhan 

(1) “Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang 

mengerjakan kejahatan. Karena mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka 

selalu memperolok-roloknya,” (Q.S Ar-Rum: 10). 

 

Pada data di atas, terdapat proses morfologis berupa reduplikasi, yaitu pada 

kata memperolok-oloknya. Kata memperolok-oloknya termasuk dalam 

reduplikasi pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan. Kata tersebut bermakna 

menyatakan intensitas. 
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(2) “Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agamayang lurus (Islam) 

sebelum datang dari Allah suatu hari (Kiamat) yang tidak dapat ditolak, 

pada hari itu mereka terpisah-pisah,” (Q.S Ar-Rum: 43). 

 

Pada data di atas, terdapat proses morfologis berupa reduplikasi, yaitu pada 

kata terpisah-pisah. Kata terpisah-pisah termasuk dalam reduplikasi 

pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan. Kata tersebut bermakna kejadian 

berulang. 

3. Proses Pemajemukan dan Pemaknaannya 

(1) “karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia 

Mahaperkasa, Maha Penyayang.” (Q.S Ar-Rum: 5). 

 

Pada data di atas terdapat proses pemajemukan, yaitu kata Mahaperkasa 

dan Maha Penyayang. Kata Mahaperkasa dan kata Maha Penyayang termasuk 

dalam kata majemuk endosentrik. Kata Mahaperkasa berasal dari kata maha 

dan perkasa, sedangkan kata Maha Penyayang berasal dari kata maha dan 

penyayang. Kata maha dalam KBBI (2011, 303) bermakna besar dan kata  

perkasa dalam KBBI (2011, 375) bermakna kuat, sehingga kata Mahaperkasa 

mempunyai makna Allah yang bersifat penguasa atau kuat . Kata maha dalam 

KBBI (2011, 303) bermakna besar dan kata penyayang dalam KBBI (2011, 

459) bermakna penuh kasih sayang, sehingga kata Maha Penyayang 

mempunyai makna Allah mempunyai sifat penuh kasih sayang. 

(2) “Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, orang-orang yang berdosa (kaum 

musyrik) terdiam berputus asa,” (Q.S Ar-Rum: 12). 

 

Pada data di atas terdapat proses pemajemukan, yaitu kata berputus asa. 

Kata berputus asa termasuk kata majemuk eksosentrik. Kata tersebut berasal 

dari kata putus dan asa. Kata putus dalam KBBI (2011, 398) bermakna tidak 

berhubungan lagi, sedangkan asa dalam KBBI (2011, 54) bermakna harapan, 

sehingga kata berputus asa mempunyai makna tidak mempunyai harapan lagi 

atau pasrah dengan keadaan. 

(3) “Maka bertasbilah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari 

(waktu subuh),” (Q.S Ar-Rum: 17). 

 

Pada data di atas terdapat proses pemajemukan, yaitu kata petang hari dan 

pagi hari. Kata petang hari dan kata pagi hari termasuk kata majemuk 

endosentrik. Kata petang hari berasal dari kata petang dan hari, sedangkan kata 
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pagi hari berasal dari kata pagi dan hari. Kata petang dalam KBBI (2011, 378) 

bermakna waktu sesudah tengah hari atau sore dan kata  haridalam KBBI 

(2011, 165) bermakna waktu dari pagi sampai kepada pagi lagi, sehingga kata 

petang hari mempunyai makna waktu yang sudah menunjukkan sore. Kata pagi 

dalam KBBI (2011, 350) bermakna waktu mulai matahari terbit dan kata hari 

dalam KBBI (2011, 165) bermakna waktu dari pagi sampai kepada pagi lagi, 

sehingga kata pagi hari mempunyai makna waktu mulai matahari terbit. 

(4) “dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan 

pada waktu zuhur (tengah hari),” (Q.S Ar-Rum: 18). 

 

Pada data di atas terdapat proses pemajemukan, yaitu kata malam hari dan 

tengah hari. Kata malam hari dan tengah hari termasuk dalam kata majemuk 

endosentrik. Kata malam hari berasal dari kata malam dan hari, sedangkan kata 

tengah hari berasal dari kata tengah dan hari. Kata malam dalam KBBI (2011, 

307) bermakna waktu sesudah matahari terbenam dan kata  haridalam KBBI 

(2011, 165) bermakna waktu dari pagi sampai kepada pagi lagi, sehingga kata 

malam hari mempunyai makna waktu yang menunjukkan matahari sudah 

terbenam. Kata tengah dalam KBBI (2011, 553) bermakna di antara dua batas 

dan kata hari dalam KBBI (2011, 165) bermakna waktu dari pagi sampai 

kepada pagi lagi, sehingga kata tengah hari mempunyai makna waktu yang 

menunjukkan antara pagi dan sore hari. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian Astuti (2012) memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu 

ditemukan penggunaan afiksasi yang meliputi: (1) prefiks, (2) konfiks, dan (3) sufiks. 

Perbedaannya, yaitu penelitian Astuti (2012) yang dominan adalah prefiks me-, 

sedangkan penelitian ini yang dominan adalah konfiks me-kan. 

Hasil penelitian Priyono (2012) terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu 

terdapat bentuk prefiks di-, gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan, prefiks me-, 

gabungan prefiks me- dengan sufiks –i, prefiks ber-, prefiks ter-, konfiks ke-an, sufiks –

nya, simulfiks me-kan, sufiks –kan. Perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu penelitian 

ini tidak terdapat penulisan kata depan (preposisi), dan penulisan pleonasme. 

Hasil penelitian Salarasati (2012) memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu 

sama-sama menganalisis proses morfologis, yakni afiksasi, reduplikasi, dan 

pemajemukan. Penelitian Salarasati (2012) dengan penelitian ini mempunyai perbedaan, 

yaitu pada sumber data yang digunakan. Penelitian Salarasati (2012) menggunakan 
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sumber data karangan siswa kelas VII E SMP Negeri 2 gatak Sukoharjo, sedangkan 

penelitian ini terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum dari Lajnah Pentashih Mushaf Al 

Qur’an Kementerian Agama RI tahun 2012. 

Hasil penelitian terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu bentuk prefiks (men-

N, ter-, ber-, dan di-, (2) sufiks (-nya), (3) simulfiks (per-/-an), (4) kata depan (di dan 

ke). Perbedaan penelitian haryani (2013) dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini tidak 

ditemukan kesalahan pleonasme. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Proses afiksasi dan pemaknaannya meliputi (a) prefiks, yaitu ter- bermakna paling, 

sudah, dapat, dan menjadi; men-N bermakna melakukan sesuatu, merasakan, dan 

mengalami; peN- bermakna orang yang melakukan sesuatu, dan di- bermakna dikenai 

dan melakukan sesuatu; (b) sufiks, yaitu –an bermakna hal yang di-, dan hasil; -kan 

bermakna jadikan, perintah untuk lakukan sesuatu,dan hal yang di-, dan –nya 

bermakna hal; (c) konfiks, yaitu di-kan bermakna mengalami sesuatu, melakukan 

sesuatu, menyebabkan dan karena sesuatu; ke-an bermakna mengalami, terlalu, hal 

sangat, hasil, dan keadaan; per-an bermakna suatu peristiwa, mengalami sesuatu, hal, 

menjadikan sesuatu, dan tentang; me-i bermakna merasa, berbuat, dan melakukan 

sesuat;, me-kan bermakna melakukan sesuatu, menyebabkan, menganggap, dan 

mengalami sesuat; ber-an bermakna melakukan sesuatu; dan pe-an bermakna hal. 

2. Proses reduplikasi dan pemaknaannya meliputi (a) pengulangan atas seluruh bentuk 

dasar bermakna menyatakan jumlah jamak, menyatakan intensitas, dan kejadian 

berulang; dan (b) pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan bermakna menyatakan 

intensitas dan kejadian berulang. 

3. Proses pemajemukan dan pemaknaannya meliputi (a) kata majemuk endosentrik dan 

(b) kata majemuk eksosentrik. Setiap kata majemuk tersebut mempunyai makna 

sendiri-sendiri menurut KBBI. Kata majemuk yang terbentuk terdapat pengertian 

baru. 
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Implikasi 

Ditemukannya afiksasi, reduplikasi, dan komposisi atau pemajemukan pada teks 

terjemahan Al Qur’an mengimplikasikan bahwa materi pembelajaran proses morfologis pada 

siswa dapat diambil dari teks terjemahan Al Qur’an. 
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