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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari 

bahasa sebagai alat komunikasinya. Bahasa salah satu alat komunikasi 

lingual yang digunakan oleh manusia, baik secara lisan maupun tertulis 

(Muslich, 2012:3). Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempelajari 

bahasa, dengan tujuan sebagai alat komunikasi antarmanusia (Rohmadi 

dkk, 2014:1).  Bahasa selain menjadi lambang bunyi dan alat komunikasi 

manusia, bahasa juga sebagai komunikasi isyarat, kode, bahkan sebuah 

simbol. Semua itu bermakna jika diterjemahkan kedalam bahasa manusia. 

Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga alat untuk menyampaikan 

perasaan, pikiran dan gagasan manusia. Ilmu yang mempelajari bahasa 

disebut dengan linguistik umum. Lingustik tidak hanya mengkaji bahasa 

saja, melainkan mengkaji seluk beluk bahasa pada umumnya (Chaer, 

2012:3).  

Berbicara mengenai bahasa tentu akan berkaitan erat dengan 

morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari 

sebuah kata. Objek morfologi berhubungan erat dengan bentuk kata dan 

sktruktur kata dalam bahasa.  Morfologi adalah salah satu sistem dari suatu 

bahasa, sehingga struktur kata yang digunakan untuk membentuk kalimat 

akan mengalami perubahan sesuai dengan jenis atau makna kata yang 

dikehendaki oleh penuturnya. Proses morfologs terbagi menjadi 3, yaitu; 

1) afiksasi, 2) reduplikasi, dan 3) pemajemukan. Penggunaan bahasa 

sebagai ujaran tidak hanya menggunakan kata dasar, namun ada juga yang 

dibentuk berdasarkan proses morfologi. Proses morfologi salah satunya 

adalah afiksasi atau proses pembubuhan afiks pada kata dasar. 

Afiksasi merupakan proses pembubuhan afiks dalam suatu bentuk, 

baik berupa bentuk tunggal ataupun bentuk kompleks sehingga 

terbentuknya kata-kata baru (Rohmadi, 2014:41). Afiks suatu 
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bentuk linguistik yang keberadaannya harus melekatkan dari pada bentuk 

lain sehingga menimbulkan kata atau makna baru. Afiksasi sering disebut 

juga dengan imbuhan. Proses pembentukan afiks pada bentuk dasar, yang 

diletakkan dibagian awalan, akhiran maupun sisipan akan mengalami 

perubahan kelas kata. Melalui proses afiksasi akan mengetahui 

pembentukan kata. Dalam proses afiksasi terdapat imbuhan awalan 

(prefiks), imbuhan sisipan (infiks), imbuhan gabungan (konfiks), dan 

imbuhan akhiran (sufiks).  

Sebagai contoh pembentukkan kata melalui proses afiksasi: makan 

adalah kata kerja yang dapat berdiri sendiri (morfem bebas), jika melalui 

proses afiksasi dengan menambahkan imbuhan sufiks –an yang tidak dapat 

berdiri sendiri (morfem terikat) maka menjadi makanan. Dari kata yang 

mempunyai makna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, berubah 

maknanya menjadi sesuatu yang dimakan. Pembentukan kata melalui 

proses afiksasi merubah bentuk kata, dari kata kerja menjadi kata benda. 

Tidak hanya itu melalui proses afiksasi juga menimbulkan perubahan 

makna. Jika salah dalam penggunaan afiks, maka makna dan bentuk kata 

menjadi tidak komunikatif. Jadi dalam proses pembubuhan afiks 

memerlukan ketelitian dan pengetahuan yang mendalam.  

Fenomena lain yang sering kita temui baik bahasa lisan maupun 

tulis misalnya pada tuturan “Sebentar saya lagi di jalan” kata jalan 

bermakna tempat untuk melintas. Jika yang dimaksud oleh penutur saya 

sedang menuju suatu tempat maka terdapat kesalahan penggunaan bahasa. 

Seharusnya kata jalan mengalami proses afiksasi yaitu konfiks (imbuhan 

gabungan) per-an menjadi perjalanan. Kata perjalanan memiliki makna 

perihal jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sehingga tuturan yang 

benar adalah “Sebentar saya sedang berada di perjalanan”. Hal ini 

menunjukkan sistem bahasa yang sistematis mengakibatkan bahasa dapat 

diteliti dan dikaji. 

Bahasa memiliki wadah atau pemakaian bahasa seperti novel, 

cerita pendek, drama/film, lirik lagu dan sebagainya. Biasanya terdapat 
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unsur kebahasaan yang digunakan oleh penulisnya, sehingga memiliki ciri 

dan keunikan tersendiri. Hal itu diperlukan penguasaan dan pengetahuan 

kebahasaan salah satunya pembentukan kata melalui proses afiksasi atau 

imbuhan. Penulis tertarik untuk meneliti pembentukan kata melalui proses 

afiksasi dan perubahan makna yang terjadi dalam film “Mariposa” karya 

Luluk HF. Film “Mariposa” karya Luluk HF diadaptasi berdasarkan novel 

dengan judul yang sama dan telah dibaca 60 juta kali di Wattpad yang 

dicetak ke dalam novel pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 

dibuat film dengan judul yang sama “Mariposa” disutradarai oleh Fajar 

Bustomi.  

Pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia sangat diperlukan 

agar tidak mengalami kesalahan serta meningkatkan mutu bahasa. 

Sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan secara efektif  dan efisien 

sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Pengembangan dan pembinaan 

bahasa Indonesia dalam bidang morfologi diarahkan pada proses 

pembentukan kata. Mata pelajaran wajib salah satunya adalah Bahasa 

Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas dan 

keterampilan berbahasa. Tak heran jika mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih tetap dipelajari. 

Penggunaan afiksasi dalam kebahasaan sangat penting dalam membentuk 

kata-kata. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti 

“Analisis Afiksasi pada Film “Mariposa” Karya Luluk HF dan 

Implikasinya di SMP” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pembentukan kata melalui proses afiksasi yang terdapat 

dalam film “Mariposa” karya Luluk HF? 

2. Bagaimana perubahan makna yang terjadi setelah proses afiksasi 

dalam film “Mariposa” karya Luluk HF? 

3. Bagaimana implikasi afiksasi dalam film “Mariposa” karya Luluk HF 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP?  
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C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan pembentukan kata melalui proses afiksasi yang 

terdapat dalam film “Mariposa” karya Luluk HF. 

2. Mendeskripsikan perubahan makna yang terjadi setelah proses afiksasi 

dalam film “Mariposa” karya Luluk HF. 

3. Mendeskripsikan implikasi afiksasi dalam film “Mariposa” karya 

Luluk HF terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai berdasarkan tujuan di atas 

diharapkan mempunyai manfaat yang positif. Manfaat penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan baru dalam 

ilmu bahasa khususnya bidang morfologi. Selain itu memperluas 

pengetahuan mengenai pembentukan kata melalui proses afiksasi, 

serta perubahan makna yang terjadi setelah proses afiksasi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru bahasa Indonesia; menambah kemampuan dan 

pemahaman siswa dalam bidang kebahasaan mengenai proses 

afiksasi. 

b. Bagi pembaca; menambah wawasan dan sebagai sumber informasi 

pengetahuan ilmu bahasa khususnya bidang morfologi mengenai 

proses afiksasi dan perubahan makna. 

c. Bagi peneliti; diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

refrensi dan sumber penelitian lebih lanjut khususnya dalam 

pemakaian afiksasi. 

 

 


