


 Morfologi adalah bagian linguistik yang 

mempelajari morfem.

 Morfologi mempelajari dan menganalisis 

struktur, bentuk, klasifikasi kata-kata.

 Morfologi mengidentifikasi satuan-satuan 

dasar bahasa sebagaisatuan 

gramatikal.



 Morfem adalah satuan minimal 

gramatikal.

 Contoh: kata berhak memiliki dua 

satuan minimal gramatikal, yaitu ber dan 

hak. Demikian juga dengan kata undo 

dalam bahasa Inggris.



 Kata adalah satuan atau bentuk “bebas’ 
dalam tuturan.

 Bentuk “bebas” secara morfemis adalah 
bentuk yang dapat berdiri sendiri, artinya 
tidak membutuhkan bentuk lain yang 
digabung dengannya, dan dapat 
dipisahkan dari bentuk-bentuk “bebas” 
lainnya di depannya dan di belakangnya, 
dalam tuturan.

 Contoh: kata hak merupakan bentuk 
bebas dalam tuturan Itu hak saya karena 
dapat dipisahkan dari itu dan saya



 Morfem bebas: Morfem yang dapat 

berdiri sendiri, seperti hak dalam berhak.

 Morfem terikat: Morfem yang tidak 

dapat berdiri sendiri dan yang hanya 

dapat meleburkan diri pada morfem 

yang lain, missalnya, ber- dalam berhak.



 Pengimbuhan atau pengafiksan, artinya 
peleburan imbuhan atau afiks pada 
morfem dasar.

 Pengklitikaan, yaitu penambahan klitika 
pada morfem dasar;

 Pemajemukan, yaitu penggabungan dua 
morfem dasar atau lebih untuk membentuk 
satu kata (majemuk); dan

 Reduplikasi, artinya penggabungan dua 
morfem dasar yang sama (atau sebagian 
daripadanya dengan morfem utuh)



 Morfem yang dileburi morfem lain disebut Morfem 
Dasar, dan yang dileburkan itu berupa imbuhan 
atau klitika atau bentuk dasar yang lain (dalam 
pemajemukan) atau yang sama (dalam reduplikasi).

 Morfem dasar ada tiga macam: pangkal, akar, dan 
pradasar.

 Morfem pangkal: hak dalam berhak

 Morfem akar: morfem dasar yang berbentuk terikat.

 Morfem pradasar: adalah bentukn yang 
membutuhkan pengimbuhan atau pengklitikaan 
atau pemajemukan untuk menjadi bentuk bebas. 
Misalnya, morfem: ajar.



 Morfem-morfem itu dapat berupa 

morfem utuh atau morfem terbagi. Hal 

ini tampak pada morfem dasar maupun 

morfem lainnya. Contoh: 

Kesinambungan : ke---an + sinambung. 

Sinambung= sambung + sisipan in



 Morfem Segmental artinya morfem yang 

semua unsurnya dapat didentifikasi 

pada garis dari kiri ke kanan. Contoh: 

berhak

 Morfem Nonsegmental:Morfem yang 

perubahannya tidak teratur, misalkan 

dalam bahasa inggris: Foot jadi Feet.



 Prefiks

 Sufiks

 Infiks

 Konfiks, simulfiks, ambifiks, sirkumfiks.



 Morfem-morfem yang namanya klitika 

termasuk yang paling sulit dalam analisis 

gramatikal. Tidak mudah memberikan 

definisi yang memadai.

 Contoh klitika: lah, kah, tah, pun... 

 Ada dua jenis klitika:  Proklitika dan 

enklitika





 Hasil dari upaya memilih kata tertentu 
untuk dipakai dalam suatu kalimat atau 
wacana.

 Konsekuensi:
› Menguasai kosakata yang cukup luas

› Membedakan secara tepat kata-kata yang 
memiliki nuansa makna serumpun

› Memilih kata-kata yang tepat dan cocok 
untuk situasi dan konteks tertentu 

(Finoza, 2008: 121)



Berkaitan dengan isi/pesan dalam

proses komunikasi:

1. Denotasi dan Konotasi;

2. Sinonimi;

3. Umum dan Khusus;

4. Perubahan makna. 
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 Menunjukkan adanya hubungan antara

konsep dan kenyataan;

 Lugas; apa adanya.

 Contoh:

Perempuan itu ibu saya.

 Muncul akibat asosiasi perasaan atau

pengalaman kita terhadap apa yang 

diucapkan atau apa yang didengar.

 Kias; tidak langsung.

 Contoh:

Ah, dasar perempuan! 



 Kata yang memiliki makna yang sama

atau hampir sama.

 Secara denotatif sama, tetapi secara

konotatif berbeda.

 Contoh:

mati, meninggal, wafat, gugur, 

mangkat, mampus, berpulang
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 Kata bermakna umum memiliki

makna yang luas;

 Kata bermakna khusus memiliki

makna yang terbatas.

kendaraan

mobil

sedan



 Penyempitan: sarjana, pendeta, ustaz, 

ulama

 Peluasan: ibu, bapak, saudara, berlayar

 Ameliorasi: perempuan, simposium, juara

 Peyorasi: babu, jongos, kuli



 Konjungsi korelatif
› antara ... dan ... —baik ... maupun 

... 

› tidak ... tetapi ... —bukan ... melainkan ...

 Ungkapan/frasa idiomatis
› berdasar pada —disebabkan oleh

› bergantung pada —berhubung dengan

› berkaitan dengan —sesuai dengan

› diperuntukkan bagi —terdiri atas

 Idiom 
› Gulung tikar —adu domba

› Tangan besi —silat lidah



Berkaitan dengan situasi pembicaraan

dan kondisi komunikan (pendengar atau

pembaca):

1. Baku dan Takbaku;

2. Ilmiah dan Populer;

3. Kata percakapan dan kata usang.
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 Kata yang sesuai dengan kaidah

dalam bahasa Indonesia;

 Tidak bercirikan bahasa daerah

atau bahasa asing.

Kata baku Kata Takbaku

pikir fikir

pasien pasen

karier karir

energi enerji

media massa mass media

teknik tehnik

antikomunis anti komunis
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 Ilmiah: kata yang biasa digunakan di

lingkungan ilmuwan dan dunia

pendidikan pada umumnya.

 Populer: kata yang biasa digunakan di

kalangan masyarakat umum

Kata Ilmiah Kata Populer

dampak akibat, 

kendala

formasi susunan

frustrasi kecewa

pasien orang sakit

volume isi

koma sekarat
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 Memiliki ciri kedaerahan;

 Tidak ajeg menggunakan kaidah;

 Sering disingkat.

 Contoh:

› nggak, ngerti, dapet, sikon, gini, gitu, ne, 

getho lho, tau, belom

 Kata-kata/ungkapan yang telah sangat

lama digunakan dan diketahui umum.

 Contoh:

› makan garam, panjang tangan, makan

hati.



1. Hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk 
memperluas bidang usaha.

2. Jika hari hujan, maka saya tidak akan ke kampus.

3. Berhubung dengan hal itu, maka para mahasiswa 
diharapkan segera melakukan registrasi.

4. Baik pedagang ataupun konsumen masih menunggu 
kepastian harga.

5. Bukan harga sembako yang mengalami kenaikan 
harga, tetapi juga produk yang menggunakan bahan 
baku impor.

6. Diledek seperti itu, Dullah tidak marah, melainkan 
tertawa.

7. Antara kebaikan dengan keburukan pasti selalu terjadi 
pertarungan.

8. Peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia 
adalah merupakan kewajiban kita semua.

9. Jumlah itu sesuai keadaan fasilitas yang tersedia.

10. Nilai akhir mata kuliah tergantung presentasi kehadiran, 
tugas kuliah, dan ujian.  





 Universalitas Bebunyian

 Persepsi Bunyi dan Wujud Budaya

 Saat Bunyi Perlu Diabadikan

 Konvensi Bebunyi

 Bunyi dan Keberterimaan Komunikasi



 Saat Bunyi Menjadi Kata

 Merangkai Huruf Menuju Makna

 Kata Takbermakna dan Bunyi

 Saat Huruf Begitu Bermakna



 Seni Merangkai Kata

 Aku Hanya Ingin Kau Paham

 Inti Kalimat dan Niat Bicara

 Kalimat Efektif dan Kalimat Baik dan 

Benar



 Gagasan dan Kegagapan

 Intinya adalah Ide

 Saat Kalimat Saling Bekerja Sama

 Ini yang Ingin Aku Bicarakan Sebenarnya



 Politik Bahasa

 Tegangan Antara Menulis dan Berbicara

 Teknologi dan Budaya Sadar Makna

 Tuhan Itu Bernama Media



 Godaan Budaya Mendengar

 Aku Mendengar dan Mengerti, lalu...?

 Godaan Budaya Berbicara

 Lubang Hitam Gosip

 Dengarkan Aku! Ini Mauku



 Budaya Membaca dan Manajemen 

Waktu

 Kehidupan dan Waktu Luang

 Menjadi Subjek dengan Membaca

 Menulis, Pekerjaan Terberat

 Menulis dan Dialog-Dialog Kecil

 Menulis adalah Memasarkan Konsep

 Jebakan dunia Menulis



 Mengabadikan Gagasan dengan Karya

 Karya Sastra sebagai Dokumen 

Sosiobudaya

 Karya Ilmiah dan Perkembangan 

Kehidupan

 Karya Jurnalistik dan Kebutuhan akan 

Bening sebuah Cermin

 Karya dan Media sebagai Alat Gagasan 

Kemanusiaan





 PREFIKS

 SUFIKS

 INFIKS

 KONFIKS, SIMULFIKS, AMBIFIKS, AT 

SIRKUMFIKS



 Men—

 Pen—

 Se—

 Ber—

 Per—

 Memper—



 --an

 --wan/ wati

 --ku, --mu, dan --nya



 --in—

 --el—

 --em—

 --er---



 Men---kan

 Memper---kan

 Men---I

 Memper—I

 Ke---an

 Per---an



 Kata: satuan gramatikal bebas yang 

terkecil.

 Monomorfemis

 Polimorfemis

Contoh:

Amin sedang mempelajari kehidupan dari 

sesuatu yang ia lihat.



 Fleksi adalah perubahan morfemis 

dengan mempertahankan identitas 

leksikal dari kata yang bersangkutan

 Derivasi adalah perubahan morfemis 

yang menghasilkan kata dengan 

identitas morfemis yang lain.



ajar

Mengajar mengajarkan mengajari belajar

Pengajar pengajaran pelajar pelajaran



 Gambar menggambar

verba denominal

 Hangat menghangatkan

verba deadektival



 Dwilingga meja-meja

 Dwilingga saling swara bolak-

balik

 Dwipurwa lelaki, pepatah

 Dwiwasana cengenges

 Trilingga dag-dig-dug, cas-cis-cus



 Proses morfemis yang menggabungkan 

dua morfem dasar menjadi satu kata 

yang memiliki makna baru.

 Tipe rumah sakit.

 Tipe Daya berat

 Tipe tinggi rendah


