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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas 

dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu, 

sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Tidak ada kegiatan 

manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Salah satu di antara kelebihan 

manusia adalah penguasaan bahasa. Bahasa itu sendiri sebagai alat 

komunikasi antar manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut 

Kridalaksana (dalam Chaer, 2007: 32) “Bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk 

bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri”. Proses afiksasi 

sebuah afiks diimbuhkan pada bentuk dasar sehingga hasilnya menjadi sebuah 

kata.  

Proses afiksasi sebuah afiks diimbuhkan pada bentuk dasar sehingga 

hasilnya menjadi sebuah kata. Pembentukan kata dalam proses morfologis 

adalah (1) afiks dalam proses afiksasi, (2) penggabungan dalam proses 

komposisi, (3) penggabungan dalam proses reduplikasi, (4) pemendekan dan 

penyingkatan dalam proses akrominisasi, dan (5) pengubahan status dalam 

proses konversi. Berkenaan dengan jenis afiksnya, proses afiksasi itu 

dibedakan atas prefiks, konfiks, sufiks, dan infiks (Chaer, 2008: 27).  

Surat kabar dipilih karena keberadaan surat kabar tersebut selalu 

memberikan tajuk rencana yang bersifat nasional dan bahasa mengkritik yang 
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digunakan cenderung lebih berani dan terbuka. Untuk itu, betapa pentingnya 

penguasaan materi kata yang bersufiks bagi peserta didik. Peserta didik perlu 

memahami lebih dalam tentang seluk beluk bentuk kata. Salah satu 

pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait dengan penelitian ini tertuang 

dalam silabus kurikulum 2013 untuk SMA kelas XII semester ganjil, yakni 

pada Kompetensi Dasar 4.2, memproduksi teks berita yang koheren sesuai 

dengan karakteristik teks baik secara lisan maupun tulisan. 

Menurut Putrayasa (2008:27) “Sufiks atau akhiran adalah morfem terikat 

yang dilekatkan di belakang suatu bentuk dasar dalam kata”. Kata dasar yang 

bergabung dengan sufiks akan terbentuk kata yang memiliki makna. Jumlah 

sufiks dalam bahasa Indonesia yaitu, {-an}, {-i}, {-kan}, {-nya}, {-man, -

wan, -wati}, {-a, -i}, {-in/-at}, {-ani}, {-iah}, {-i}, {-is},  dan {-isme}. sufiks 

(akhiran) itu melekat di belakang  kata dasar. Penggunaan sufiks dalam 

pembentukan kata ada yang produktif dan tidak produktif. Dikatakan 

produktif, jika pembentukan kata dalam bahasa Indonesia membentuk kata 

kerja maupun kata benda. Tetapi berbeda dengan pembentukan kata yang 

tidak produktif disebabkan unsur serapan  dalam bahasa Arab. 

Morfologi menjadi penting dalam pembelajaran bahasa, karena memiliki 

peran penting dalam pembentukan morfem dan kata sebagai dasar 

pembentukan frase, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Kemampuan 

menguasai bahasa yang baik dapat dilakukan oleh peserta didik dengan cara 

mempelajarinya. Berdasarkan latar  belakang di atas, peneliti mengkaji kata 

bersufiks pada tajuk rencana surat kabar Suara Merdeka. Hasil penelitian ini 
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diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi siswa mengenai sufiks. Oleh 

karena itu, peneliti memilih dan menetapkan judul “Analisis Kata Bersufiks 

pada Tajuk Rencana Surat Kabar Suara Merdeka dan Implikasinya terhadap 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat     

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Bagaimana penggunaan kata yang bersufiks yang terdapat pada tajuk 

rencana surat kabar Suara Merdeka? 

2. Bagaimana makna kata yang bersufiks pada tajuk rencana surat kabar 

Suara Merdeka? 

3. Bagaimana implikasi kata yang bersufiks terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan penggunaan kata yang bersufiks yang terdapat pada tajuk 

rencana surat kabar Suara Merdeka. 

2. Mengidentifikasi makna kata yang bersufiks pada tajuk rencana surat 

kabar  Suara Merdeka. 

3. Mendeskripsikan implikasi kata yang bersufiks terhadap pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. 
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D.   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.   Bagi Guru Bahasa Indonesia 

Memberikan informasi mengenai kata yang bersufiks dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Peneliti 

  Dapat menambah pemahaman tentang seluk beluk  kata yang bersufiks. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai pedoman bagi penelitian yang sejenis terkait dengan kata yang 

bersufiks.  


