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Permasalahan dalam penelitian ini adalah penggunaan afiks pada karangan narasi

siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik Tahun Ajaran 2016/2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan afiks pada karangan

narasi siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik Tahun Ajaran

2016/2017.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data

dengan teknik tes. Teknik analisis data digunakan teknik metode agih dengan

teknik dasar bagi unsur langsung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan afiks pada karangan

narasi siswa kelas X terdiri atas prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks.

Terdapat 292 afiks yang digunakan dengan rincian penggunaan yang tepat

berjumlah 289 dan yang tidak tepat berjumlah 3. Penggunaan kata berafiks

didominasi oleh kata berprefiks dengan jumlah 159 yang terdiri atas prefiks

{meN-}, {peN-}, {ber-}, {se-}, {ter-}, {di-}, dan {per-}, kata bersufiks berjumlah

35 yang terdiri atas sufiks {–an}, {i-}, dan {kan-}, kata berkonfiks 44 yang terdiri

atas konfiks {ke-an}, {per-an}, {peN-an}, dan {ber-an}, kata bersimulfiks 53 yang
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terdiri atas {meN-kan} dan {meN-i}, dan yang terendah adalah kata berinfiks yang

berjumlah 1 yaitu infiks {–em-}.

Kata kunci: afiks, karangan narasi, kata berafiks



PENGGUNAAN AFIKS PADA KARANGAN NARASI SISWA KELAS X
SMA NEGERI 2 TULANG BAWANG UDIK TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

ISTI NURHASANAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG
2017









PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah, dan rasa bahagia atas nikmat yang diberi Allah

Swt , kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang paling berharga dalam

hidupku.

1. Kupersembahkan cinta dan sayang yang tak terhingga kepada Bapak Tohari

dan Ibu Siti Muslimah, yang setiap saat mendoakanku agar menjadi

seseorang yang berhasil, mencintai dan menyayangiku, memberikan

semangat serta motivasi, dan memberikan apapun yang aku minta.

2. Kedua Adikku tersayang Diah Kurniasih dan Muammar Fiqi Kurniawan yang

selalu membuat aku tersenyum dengan tingkah laku dan canda tawanya, serta

semangat dan selalu mendoakan yang terbaik untukku.

3. Terima kasih keluarga besarku yang selalu menanti keberhasilanku.

4. Terima kasih sahabat-sahabat terbaik siapa pun kamu yang selalu berbagi

semangat untuk sukses bersama.

5. Bapak dan Ibu dosen serta staf Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia.

6. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah mendewasakanku juga

menempaku dalam berpikir, bertindak, dan bertutur serta memberikan

pengalaman yang tak terlupakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Margakencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik,

Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 31 Maret 1995, anak pertama dari tiga

bersaudara, dari Bapak Tohari dan Ibu Siti Muslimah. Pendidikan awal di sekolah

TK Darma Wanita diselesaikan pada 2001. Pendidikan di SD Negeri 3

Margakencana diselesaikan pada 2007. Pendidikan di SMP Negeri 1 Tulang

Bawang Udik diselesaikan pada 2010. Dilanjutkan di SMA Negeri 1 Tumijajar

dan diselesaikan pada 2013.

Selanjutnya, pada 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada 2016,

penulisan melakukan PPL di SMP Negeri 2 Seputih Surabaya, Seputih Surabaya,

Kabupaten Lampung Tengah dan KKN  Kependidikan Terintegrasi Unila di desa

Gaya Baru IV, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.



MOTO

Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi.
Tetapi, hari ini yang sesungguhnya nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi

bahagia, dan setiap hari esok sebagai visi harapan
(Alexander Pope)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah
selesai (mengerjakan yang lain). Dan beharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)



SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Penggunaan Afiks pada Karangan Narasi Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Tulang

Bawang Udik Tahun Ajaran 2016/2017” sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas

Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentu telah banyak menerima masukan,

arahan, motivasi, bimbingan, dan bantuan apa pun dari berbagai pihak.

Sehubungan dengan hal itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak berikut.

1. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. sebagai Dekan FKIP Universitas Lampung.

2. Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd. sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan

Seni dan sebagai Pembahas yang selalu membantu memperbaiki dalam

penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Munaris, M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia.



4. Dr. Sumarti, M.Hum. selaku pembimbing I atas kesediaan dan

keikhlasannya memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan arahan yang

diberikan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Bambang Riadi, M.Pd. sebagai pembimbing II yang senantiasa

memberikan arahan dan masukan selama penyusunan skripsi

6. Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd. sebagai Pembimbing Akademik yang

tiada henti memberikan motivasi mengenai perkuliahan selama ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia dan jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni.

8. Kedua Orang tua, bapak dan ibuku, serta kedua adikku yang tiada hentinya

mendoakan dan memberikan motivasi yang hebat serta dukungan yang luar

biasa kepadaku.

9. Terima kasih juga kupersembahkan kepada sahabat yang selalu dengan tulus

bersahabat denganku Ana Marlina, Eka Meliani, Eli Ermawati, Fitriandhari,

dan Juleha yang menyemangati, memberikan motivasi, canda dan tawa yang

tiada duanya, dan kegilaannya.

10. Sahabat yang suka berpetualang yang diketuai oleh Alamsyah, disusul

anggota-anggota nan luar biasa, Martin Saliman, Indri Arnaselis, Ratu

Faizatul, Mustavida Sari, Diyah Berta Alpina, Nurul Fatonah, M.Hafid

Kurniawan, Linda Apriyanti, dan Reza Pahlevi, terima kasih keseruannya,

kebahagiannya, kebaikannya dan lain-lainnya.

11. Teman seperjuangan Batrasia 13 B terima kasih untuk kebersamaan yang

membuat kelas kita menjadi berwarna di setiap perkuliahan.



12. Terima kasih untuk saudara serta sepupu yang luar biasa Astin Fitriani,

Alvia Suci Indriani, Wahyu Agus Saputra, dan Fahrul Rifauzi.

13. Sahabat empat puluh hariku Maristania, Gina, Dwi Januari, Marsella

Faranina Putri, Reni Astuti, Rilly Yaumil Akrimah, Rini Shopia, Suarna,

dan Tri Maulita Sari. Juga, keluarga besarku masyarakat Gaya Baru IV,

Seputih Surabaya.

14. Keluarga Kost Raflesia 1 yang telah memberikan motivasi, canda tawa,

makanan, dan keluarga kedua terutama untuk adek Riska Wijayanti dan

kakak tertua Renita Sari.

15. Takkan lupa yang terkasih dan tercinta Devi Dwi Septian yang telah

memberikan semangat, motivasi, doa, dan tiada hentinya mendampingi

dalam suka maupun duka.

16. Sahabat terindah lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima

kasih sebab kalian saya tegar, saya belajar, dan saya bersabar hingga saya

berhasil.

17. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah Swt membalas segala keikhlasan, amal, dan bantuan semua

pihak, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan

saya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi dunia

pendidikan, khususnya dunia Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Bandarlampung, 05 Juni 2017
Penulis,

Isti Nurhasanah



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

HALAMAN SAMPUL .............................................................................. i  

ABSTRAK ................................................................................................. ii 

HALAMAN JUDUL ................................................................................. iv 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................. v 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... vi 

SURAT PERNYATAAN .......................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................... viii 

MOTO ........................................................................................................ ix 

PERSEMBAHAN ...................................................................................... x 

SANWACANA .......................................................................................... xi  

DAFTAR ISI .............................................................................................. xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xv 

 

 

I.    PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 

1.2  Rumusan Masalah .......................................................................... 5  

1.3  Tujuan Penelitian ........................................................................... 5  

1.4  Manfaat Penelitian ......................................................................... 5  

1.5  Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. 6  

 

II.  LANDASAN TEORI 

2.1  Proses Morfologi ............................................................................ 7  

2.2  Pengafiksan .................................................................................... 8  

2.2.1  Prefiks ................................................................................... 8  

2.2.2  Infiks ..................................................................................... 16  

2.2.3  Sufiks .................................................................................... 18  

2.2.4  Konfiks .................................................................................. 19  

2.2.5  Simulfiks ............................................................................... 22  

2.3  Karangan ........................................................................................ 22  

2.4  Pengertian Narasi ........................................................................... 24  

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian ............................................................................ 30  

3.2  Sumber Data ................................................................................... 31 

3.4  Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 31 

3.5  Teknik Analisis Data ...................................................................... 33 



 

IV. HASIL DAN PEMBAHASA 

4.1 Hasil Penelitian ............................................................................... 34 

4.2 Pembahasan ..................................................................................... 38 

4.2.1 Penggunaan Kata Berprefiks .................................................. 39 

4.2.1.1 Penggunaan Prefiks {ber-} ......................................... 39 

4.2.1.2 Penggunaan Prefiks {meN-} ....................................... 42 

4.2.1.3 Penggunaan Prefiks {se-} ........................................... 51 

4.2.1.4 Penggunaan Prefiks {peN-} ........................................ 53 

4.2.1.5 Penggunaan Prefiks {ter-} .......................................... 59 

4.2.1.6 Penggunaan Prefiks {di-} ........................................... 61 

4.2.1.7 Penggunaan Prefiks {per-} ......................................... 62 

4.2.2 Penggunaan Kata Berinfiks .................................................... 64 

4.2.2.1 Penggunaan Infiks {–em-} ......................................... 64 

4.2.3 Penggunaan Kata Bersufiks ................................................... 65 

4.2.3.1 Penggunaan Sufiks {–an} .......................................... 65 

4.2.3.2 Penggunaan Sufiks {–i} ............................................. 67 

4.2.3.3 Penggunaan Sufiks {–kan} ......................................... 68 

4.2.4 Penggunaan Kata Berkonfiks ................................................. 69 

4.2.4.1 Penggunaan Konfiks {ke-an} ..................................... 70 

4.2.4.2 Penggunaan Konfiks {per-an} ................................... 71 

4.2.4.3 Penggunaan Konfiks {peN-an} .................................. 73 

4.2.4.4 Penggunaan Konfiks {ber-an} ................................... 76 

4.2.5 Penggunaan Kata Bersimulfiks .............................................. 77 

4.2.5.1 Penggunaan Simulfik {meN-kan} .............................. 77 

4.2.5.2 Penggunaan Simulfiks {meN-i} ................................. 86 

 

V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan ......................................................................................... 92 

5.2 Saran ................................................................................................ 93 

 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian 

Lampiran 3 Data atau Korpus 

Lampiran 4 Karangan Narasi Siswa 



1

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Keterampilan

menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan

praktik yang banyak dan teratur. Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa

keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila

kita katakan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang

terpelajar atau bangsa yang terpelajar (Tarigan, 2008: 4).

Pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang

tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para

pelajar berpikir. Tulisan dapat membantu menjelaskan pikiran-pikiran kita secara

kritis. Tidak jarang kita menemui apa yang kita pikirkan dan rasakan mengenai

orang-orang, gagasan, masalah, dan kejadian hanya dalam proses menulis yang

aktual. Salah satu dari tugas-tugas terpenting penulis adalah menguasai prinsip-

prinsip menulis dan berpikir yang akan dapat menolongnya mencapai maksud dan

tujuannya.
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Terdapat beberapa tingkatan bahasa yang digunakan. Mulai dari tingkatan yang

terendah sampai yang tertinggi. Tingkatan terendah dalam sintaksis, yaitu kata

dan yang tertinggi disebut kalimat. Tingkatan yang lebih rendah dari kata disebut

frasa dan yang lebih tinggi dari frasa tetapi lebih rendah dari kalimat disebut

klausa dan tingkatan yang lebih besar dari kalimat disebut wacana.

Satuan gramatikal terkecil dan memiliki makna disebut morfem. Dengan kata lain

hal ini tidak dapat dianalisis ataupun dibagi lagi menjadi lebih kecil dan tidak bisa

merusak makna yang sudah ada. Morfem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

morfem terikat {me-} dan {–kan} dan morfem bebas. Maksud dari morfem terikat

{me-} dan {–kan}, yaitu adanya imbuhan yang sering disebut afiks.

Afiks ataupun imbuhan merupakan salah satu kajian yang terdapat dalam

morfologi. Morfologi adalah terbentuknya kata dalam bentuk dan makna sesuai

dengan keperluan dalam satu tindak pertuturan (Chaer, 2008: 3). Pembentukan

kata terdiri dari pengafiksasian (pengimbuhan), pengulangan, dan pemajemukan.

Pengafikasian atau pengimbuhan adalah proses menambahkan imbuhan pada kata

dasar sehingga menjadi kata berimbuhan atau berafiks. Pengafiksan dapat

dilakukan dengan lima cara, yaitu prefiks, infiks, sufiks, simulfiks, dan konfiks.

Melalui proses pengimbuhan tersebut, kata kerja dapat diubah fungsinya menjadi

kata benda, dan sebaliknya. Sebagai contoh, saat seseorang ingin mengungkapkan

perbuatan yang sedang dilakukan maka seseorang tersebut akan menggunakan

bentuk kata jadian yang mendapat imbuhan {me-} atau {ber-}, misal berlabuh atau

merenung. Prefiks {me-} dan {ber-} berfungsi untuk membentuk kata kerja. Lain

halnya jika seseorang ingin menyatakan tempat, bentuk imbuhan yang digunakan
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adalah konfiks {per-an} yang mempunyai fungsi membentuk kata benda, salah

satu artinya adalah menyatakan ‘tempat’, misalnya pelabuhan (tempat kapal

berlabuh).

Mengarang merupakan salah satu aspek pembelajaran yang berkaitan dengan

keterampilan menulis. Menulis karangan sangat penting dimiliki oleh siswa

karena kegiatan menulis dapat mengekspresikan atau menginformasikan kekayaan

ilmu, pikiran, gagasan, perasaan, dan imajinasinya kepada orang lain.

Kemampuan menulis seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1)

menguasai pengetahuan bahasa yang meliputi penguasaan kosakata secara aktif,

penguasaan kaidah gramatikal dan penguasaan gaya bahasa, (2) memiliki

kemampuan penalaran yang baik, dan (3) memiliki pengetahuan yang baik dan

mantap mengenai objek garapannya. Jenis karangan yang dibelajarkan pada

tingkat SMA adalah karangan argumentasi, eksposisi, persuasi, deskripsi, dan

narasi. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian pada karangan narasi.

Karangan narasi (berasal dari narration atau bercerita) adalah suatu bentuk tulisan

yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk perbuatan

manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam

suatu kesatuan waktu. Kurikulum 2013 adalah berbasis teks. Untuk bisa

memahami teks, setiap bentuk kata yang digunakan dalam teks itu harus bisa

dipahami.

Penggunaan afiksasi perlu dilakukan karena pembelajaran bahasa Indonesia itu

adalah membelajarkan bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu harus mengikuti

pola-pola pembentukan kata yang benar. Untuk bisa membentuk kata yang benar
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harus menggunakan bentuk afiks yang benar sesuai kaidah. Salah satu kaidah

pembentukan kata adalah afiksasi. Penggunaan afiksasi ini difokuskan pada

karangan narasi karena akan banyak dijumpai pembentukan kata, yakni afiksasi.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Tulang Bawang

Udik dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah yang

berstandar nasional, mempunyai akreditasi B, dan penelitian mengenai

Penggunaan Afiks pada Karangan Narasi di sekolah ini belum pernah dilakukan.

Data dalam penelitian ini diambil dari karangan narasi yang ditulis oleh siswa

kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik. Penulis memilih karangan narasi

karena karangan ini sedang dibelajarkan pada kelas X SMA Negeri 2 Tulang

Bawang Udik. Karangan narasi berupa perihal, tokoh, beserta konflik yang

bertujuan untuk mengasah siswa agar lebih kreatif serta menggali ide-ide yang

ada. Penelitian penggunaan afiks ini sudah pernah dilakukan oleh Ramanda

Saputra pada tahun 2013/2014 dengan judul ”Penggunaan Afiks pada Karangan

Eksposisi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Way Jepara. Perbedaan penelitian ini

terletak pada karangan narasi dan karangan eksposisinya.

Dari uraian yang peneliti kemukakan, peneliti mengangkat penelitian dengan

judul “Penggunaan Afiks pada Karangan Narasi Siswa Kelas X SMA Negeri 2

Tulang Bawang Udik Tahun Ajaran 2016/2017”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah Penggunaan Afiks pada Karangan Narasi Siswa Kelas X SMA

Negeri 2 Tulang Bawang Udik Tahun Ajaran 2016/2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan afiks pada karangan

narasi siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik Tahun Ajaran

2016/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai penggunaan afiks pada karangan narasi siswa kelas X

SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik TahunAjaran 2016/2017 diharapkan dapat

memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara

praktis, di antaranya sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang

khazanah terutama dalam menuliskan imbuhan atau pengafiksan dalam bahasa

Indonesia.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan peneliti.

1. Bagi siswa penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

mengenai pengafiksan dalam bahasa Indonesia
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2. Bagi guru dapat mengajarkan cara penulisan imbuhan atau pengafiksan

yang benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia

3. Bagi peneliti memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan

dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang

penelitian khususnya bahasa Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber data penelitian ini adalah karangan narasi siswa kelas X SMA

Negeri 2 Tulang Bawang Udik Tahun Ajaran 2016/2017.

2. Fokus penelitian ini adalah afiks yang digunakan siswa kelas X pada

karangan narasi.

3. Afiks yang diteliti meliputi prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks.

Bentuk-bentuk afiks ini bergantung pada penggunaannya dalam  karangan

narasi siswa.

4. Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik yang

beralamat di Desa Margakencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik,

Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Waktu penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2016/2017.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Proses Morfologis

Secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morfologi berasal dari kata morf

yang berarti ‘bentuk’ dan kata logi yang berarti ‘ilmu’. Jadi secara harfiah kata

morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentuk’. Di dalam kajian linguistik, morfologi

berarti ‘ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata’, sedangkan di

dalam kajian biologi morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel

tumbuhan atau jasad-jasad hidup’. Memang selain bidang kajian linguistik, di

dalam kajian biologi ada juga digunakan istilah morfologi. Kesamaannya, sama-

sama mengkaji tentang bentuk.

Kalau dikatakan morfologi membicarakan masalah bentuk-bentuk dan

pembentukan kata, maka semua satuan bentuk sebelum menjadi kata, yakni

morfem dengan segala bentuk dan jenisnya, perlu dibicarakan. Lalu, pembicaraan

mengenai pembentukan kata akan melibatkan pembicaraan mengenai komponen

atau unsur pembentukan kata itu, yaitu morfem, baik morfem dasar maupun

morfem afiks, dengan berbagai alat proses pembentukan kata itu, yaitu afiks

dalam proses pembentukan kata melalui proses afiksasi, duplikasi ataupun

pengulangan dalam proses pembentukan kata melalui proses reduplikasi,
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penggabungan dalam proses pembentukan kata melalui proses komposisi, dan

sebagainya. jadi, ujung dari proses morfologi adalah terbentuknya kata dalam

bentuk dan makna sesuai dengan keperluan dalam satu tindak pertuturan (Chaer,

2008: 3)

2.2 Pengafiksan

Afiks adalah suatu satuan gramatikal terikat yang di dalam suatu kata merupakan

unsure yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan

melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata lain untuk membentuk

kata baru (Ramlan, 2012: 57). Terdapat beberapa afiks dalam bahasa Indonesia,

yaitu prefiks (awalan), infiks (sisipan), sufiks (akhiran), konfiks, dan simulfiks.

Afiksasi ialah proses memberi imbuhan pada kata dasar.

2.2.1 Prefiks (Awalan)

Prefiks merupakan salah satu jenis afiks yang produktif. Prefiks atau awalan

adalah afiks yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar (Alwi, dkk., 2003:

31). Misalnya, prefiks {-ber} pada kata bermain, bersiul, berjalan, bergurau, dan

belajar. Berikut ini diuraikan jenis-jenis prefiks dalam bahasa Indonesia yang

meliputi prefiks {ber-}, {per-}, {ke-}, {se-}, {peN-}, {di-}, {meN-}, dan {ter-}.

1) Prefiks {-ber}

Dalam pembentukan kata, prefiks {-ber} mengalami perubahan bentuk sesuai

dengan kondisi morfem yang mengikutinya (morfofonemik). Terdapat tiga

bentuk yang dapat terjadi jika prefiks {ber-} diletakkan pada bentuk dasar.
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Ketiga bentuk tersebut adalah {be-}, {ber-}, dan {bel} (Putrayasa, 2008: 17).

Kaidah pembentukan prefiks {ber-} adalah sebagai berikut.

a) Prefiks {ber-} berubah menjadi /be-/ jika ditempatkan pada bentuk dasar

yang bermula dengan fonem /r/ atau bentuk dasar yang suku pertamanya

berakhir dengan /er/.

Misalnya:

ber- + serta beserta

ber- + runding berunding

ber- + kerja bekerja

b) Prefiks {ber-} berubah menjadi /ber-/ (tidak mengalami perubahan) jika

ditempatkan pada bentuk dasar yang suku pertamanya tidak bermula

dengan fonem /r/ atau suku kata pertamanya tidak mengandung /er/.

Misalnya:

ber- + main bermain

ber- + kerudung berkerudung

ber- + dasi berdasi

c) Prefiks {ber-} berubah menjadi /bel-/ jika diletakkan pada bentuk dasar

ajar.

ber- + ajar belajar

2) Prefiks {ke-}

Prefiks {ke-} yang termasuk dalam golongan afiks ialah morfem ke- seperti

kesatu, kedua, ketiga belas, kehendak, ketua, dan kekasih. Oleh karena itu,

sebagai kata depan penulisannya dipisahkan, sedangkan sebagai prefiks

penulisannya digabung dengan kata dasar (Putrayasa, 2008: 22).
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Pada umumnya prefiks {ke-} melekat pada bentuk dasar yang termasuk

golongan kata bilangan, misalnya keempat, kelima, dan seterusnya. Ada juga

yang melekat pada bentuk dasar yang bukan kata bilangan, tetapi jumlahnya

terbatas (improduktif), seperti kehendak, ketua, kekasih, dan ketahu (Ramlan,

2012: 132).

3) Prefiks {se-}

Prefiks {se-} berasal dari kata sa yang berarti satu, tetapi karena tekanan

struktur kata, vokal a dilemahkan menjadi e (Putrayasa, 2008: 23). Prefiks

{se-} tidak memunyai variasi bentuk. Pengimbuhannya dilakukan dengan cara

mengkaitkannya di muka kata yang diimbuhinya.

Misalnya:

se- + rumah serumah

se- + minggu seminggu

se- + luas seluas

se- + belum sebelum

4) Prefiks {peN-}

Bentuk dasar kata berafiks {peN-} bermacam-macam. Ada yang berupa

pokok kata dan dalam hal ini kata berafiks {peN-} mempunyai pertalian

dengan kata berafiks {meN-} (Ramlan, 2012: 120) . Prefiks {peN-} dapat

berubah menjadi /pe-/, /pen-/, /pem-/, /peng-/, /peny-/, dan /penge-/. Kaidah

perubahan bentuk tersebut adalah sebagai berikut.

a) Prefiks {peN-} berubah menjadi /peng-/ jika diikuti oleh bentuk dasar

yang bermula dengan fonem /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vokal (a, i, u, e,
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o). Fonem /k/ tidak diwujudkan tetapi disenyawakan dengan bunyi

sengau dari awalan itu atau dengan kata lain mengalami peluluhan,

sedangkan konsonan g/, /h/, /kh/, dan semua vokal (a, i, u, e, o) tetap

diwujudkan.

Contoh:  peN- + ambil pengambil

peN- + garap penggarap

peN- + harap pengharap

b) Prefiks {peN-} berubah menjadi /pe-/ jika diikuti oleh bentuk dasar yang

bermula dengan fonem /l/, /m/, /n/, /ny/, /ng/, /r/, /y/, dan /w/.

Contoh: peN- + makan pemakan

peN- + waris pewaris

peN- + latih pelatih

c) Prefiks {peN-} berubah menjadi /pen-/ jika diikuti oleh bentuk dasar yang

bermula dengan fonem /d/ dan /t/. Fonem /t/ mengalami peluluhan,

sedangkan fonem /d/ tetap diwujudkan.

Contoh: peN- + datang pendatang

peN- + tanam penanam

peN- + tukar penukar

Selain itu sesuai dengan ejaan yang berlaku, /pen-/ digunakan juga pada

kata-kata yang dimulai dengan fonem konsonan /c/ dan /j/.

Contoh: peN- + cetak pencetak

peN- + curi pencuri

peN- + jual penjual

peN- + jahit penjahit
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d) Prefiks {peN-} berubah menjadi /pem-/ jika diikuti oleh bentuk dasar

yang bermula dengan fonem /b/, /p/, dan /f/. Fonem /p/ tidak

diwujudkan tetapi mengalami peluluhan dengan bunyi sengau dari

prefiks itu.

Contoh: peN- + pukul pemukul

peN- + bantu pembantu

peN- + fitnah pemfitnah

e) Prefiks {peN-} berubah menjadi /peny-/ jika diikuti oleh bentuk dasar

yang bermula dengan fonem /s/. Fonem /s/ itu mengalami peluluhan

dengan bunyi sengau prefiks itu.

Contoh: peN- + saying penyayang

peN- + sadar penyadar

peN- + saring penyaring

f) Prefiks {peN-} berubah menjadi /penge-/ jika diikuti oleh bentuk dasar

yang bersuku satu.

Contoh: peN- + tik pengetik

peN- + cek pengecek

peN- + bom pengebom

5) Prefiks {di-}

Prefiks {di-} sebagian besar berupa pokok kata. Kata-kata dikata, dicintai, dan

disayang, sebenarnya berasal dari dikatakan, disayangi, dan dicintai.

Mengingat bentuk aktifnya mengatakan, menyayangi, dan mencintai. Jadi,

bentuk dasarnya juga berupa pokok kata. Yang bentuk dasarnya tidak berupa

pokok kata misalnya kata-kata dicangkul, digunting, dilawan, dan dinilai,
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berbentuk dasar kata nominal, ialah kata-kata cangkul, gunting, lawan, dan

nilai. Afiks di- hanya memiliki satu fungsi, ialah membentuk kata kerja pasif,

berbeda dengan afiks {meN-} yang mempunyai fungsi membentuk kata kerja

aktif (Ramlan, 2012: 112).

Contoh:

diambil mengambil

diresmikan meresmikan

dilarikan melarikan

dimata-matai memata-matai

Sedangkan maknanya ialah menyatakan makna “suatu perbuatan yang pasif”

6) Prefiks {meN-}

Prefiks {meN-} adalah imbuhan yang produktif. Pengimbuhannya dilakukan

dengan cara merangkaikannya di muka kata yang diimbuhinya. Dalam

pembentukan kata, prefiks {meN-} mengalami perubahan bentuk sesuai dengan

kondisi morfem yang mengikutinya. N (nasal) pada prefiks {meN-} tidak

bersifat bebas, tetapi akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan inisial

morfem yang mengikutinya (Putrayasa, 2008: 10). Prefiks {meN-} mempunyai

enam variasi bentuk, yaitu /me-/, /mem-/, /men-/, /meny-/, /meng-/, dan /menge-

/. Keenam bentuk perubahan prefiks {meN-} tersebut disebut alomorf dari

prefiks {meN-}.

(1) Prefiks {meN-} berubah menjadi /meng-/ jika diikuti oleh bentuk dasar

yang bermula dengan fonem /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vokal (a, i, u, e,

o). Pada prefiks ini, fonem /k/ juga mengalami peluluhan.

Contoh: meN- + ambil mengambil
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meN- + kalahkan mengalahkan

meN- + gulung menggulung

(2) Prefiks {meN-} dapat berubah menjadi /me-/ jika diikuti oleh bentuk dasar

yang bermula dengan fonem /l/, /r/, /y/, dan /w/ serta konsonan sengau /m/,

/n/, /ny/, dan /ng/.

Contoh: meN- + latih melatih

meN- + nyatakan menyatakan

meN- + ramaikan meramaikan

(3) Prefiks {meN-} dapat berubah menjadi /men-/ jika diikuti oleh bentuk

dasar yang bermula dengan fonem /d/, dan /t/. Fonem /t/ pada prefiks ini

mengalami peluluhan.

Contoh: meN- + datang mendatang

meN- + tanam menanam

meN- + tarik menarik

(4) Prefiks {meN-} berubah menjadi /mem-/ jika diikuti oleh bentuk dasar

yang bermula dengan fonem /b/, /p/, dan /f/. pada prefiks /mem-/ fonem /p/

akan mengalami peluluhan.

Contoh: meN- + bantu membantu

meN- + pukul memukul

meN- + fitnah memfitnah

(5) Prefiks {meN-} berubah menjadi /mem-/ jika diikuti oleh bentuk dasarnya

bermula dengan fonem /c/, /f/, dan /s/, dan /sy/. Fonem /s/ pada prefiks

/meny-/ akan mengalami peluluhan.
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Contoh: meN- + jawab menjawab

meN- + sayangi menyayangi

meN- + sambar menyambar

(6) Prefiks {meN-} akan berubah menjadi /menge-/ apabila diikuti oleh bentuk

dasar yang bersuku satu.

Contoh: meN- + tik mengetik

meN- + bom mengebom

meN- + tes mengetes

(7) Prefiks {ter-}

Prefiks {ter-} sama halnya dengan di- yang mempunyai fungsi

membentuk kata kerja pasif (Ramlan, 2012: 113). Prefiks {ter-}

mempunyai dua macam bentuk, yaitu /ter-/ dan /te-/. Prefiks bentuk /ter-/

digunakan pada kata-kata yang tidak dimulai dengan konsonan /r/, seperti

terdapat pada kata-kata berikut.

ter- + bawa terbawa

ter- + dengar terdengar

ter- + susun tersusun

Bentuk /te-/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan /r/,

seperti pada kata-kata berikut.

ter- + rasa terasa

ter- + rawat terawat

ter- + rendam terendam



16

Selanjutnya, Putrayasa (2008: 19) menambahkan bahwa prefiks {ter-} juga

dapat berubah menjadi /tel-/. Bentuk /tel-/ hanya terjadi pada kata-kata

tertentu seperti terlanjur dan terlentang.

2.2.2 Infiks (Sisipan)

Infiks atau sisipan adalah afiks yang diselipkan di tengah kata dasar (Alwi, dkk.,

2003: 31). Infiksasi dalam bahasa Indonesia kini sudah tidak produktif lagi.

Pembubuhan infiks dalam pembentukan kata adalah dengan menyisipkan infiks

tersebut di antara konsonan dan vokal pada suku pertama kata dasar.

Misalnya:

gigi + (-er-) = gerigi

tunjuk + (-el-) = telunjuk

guruh + (-em-) = gemuruh

Adakalanya dua buah infiks yang tidak sama digunakan bersama-sama pada

sebuah kata dasar.

Misalnya:

getar + (-em-) + (-el-) = gemeletar

getuk + (-em-) + (-er-) = gemeretuk

Pemakaian infiks (sisipan) dalam bahasa Indonesia hanya terbatas pada kata-kata

tertentu. Infiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia adalah {-el-}, {-em-}, {-er-},

dan {-in-}.
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1) Infiks {-el-}

Dalam proses pembentukan kata infiks {-el-} tidak mengalami perubahan

bentuk (Putrayasa, 2008: 26).

Contoh:

Telapak tangannya sangat lembut

Ayah sedang mengangkat telepon.

2) Infiks {-em-}

Infiks {-em-} tidak mempunyai variasi bentuk, dan merupakan imbuhan yang

improduktif. Artinya, tidak digunakan lagi untuk membentuk kata-kata baru.

Contoh:

Setiap hujan aku mendengar gemericik hujan.

Berita itu membuat gempar warga.

3) Infiks {-er-}

Sama halnya dengan infiks {-el-} dan {-em-}, infiks {-er-} juga tidak

mempunyai variasi bentuk yang lain. Jika dibubuhkan pada bentuk dasar, infiks

{-er-} akan tetap berbentuk {-er-}.

Contoh:

Kue serabi itu sangat lezat.

Karena gerimis bajuku menjadi basah.

4) Infiks {-in-}

Infiks {-in-} juga tidak mengalami perubahan bentuk saat dibubuhkan pada

sebuah kata dasar.

Contoh:

Kita harus menjaga kesinambungan antara kedua pernyataan itu.
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2.2.3 Sufiks (Akhiran)

Sufiks adalah morfem terikat yang ditempatkan di bagian belakang kata (Alwi,

dkk.. 2003: 31). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Putrayasa (2008: 27)

yang menyatakan sufiks atau akhiran adalah morfem terikat yang diletakkan di

belakang suatu bentuk dasar dalam membentuk kata.

1) Sufiks {-an}

Penggunaan sufiks {-an} dalam pembentukan kata bahasa Indonesia sangat

produktif. Dalam proses pembentukan kata, sufiks {-an} tidak mengalami

perubahan bentuk dalam penggabungannya dengan unsur-unsur lain Putrayasa

(2008: 28)

Contoh:

Harapan itu hancur seketika.

Aliran sungai itu sangat jernih.

2) Sufiks {-i}

Sufiks {-i} juga tidak mempunyai variasi bentuk. Pengimbuhannya dilakukan

dengan merangkaikannya di belakang kata yang diimbuhinya. Hal yang perlu

diperhatikan kata-kata yang berakhir dengan fonem /l/ tidak dapat diberi sufiks

{-i}

Contoh:

Garami dulu masakan itu!

Tentara itu menembaki benteng musuh.

Desa yang akan kita kunjungi berada di balik bukit itu.
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3) Sufiks {-kan}

Sufiks {-kan} tidak mengalami perubahan bentuk saat dibubuhkan pada kata

dasar (Putrayasa, 2008: 28).

Contoh:

Jangan bidikkan pistol itu kepadaku.

Tolong bukakan pintunya.

2.2.4 Konfiks

Konfiks adalah kesatuan afiks yang secara bersama-sama membentuk sebuah

kelas kata (Putrayasa, 2008: 36). Konfiks adalah salah satu morfem dengan satu

makna gramatikal (Kridalaksana, 1996: 29). Konfiks diimbuhkan secara serentak

atau bersamaan pada bentuk kata dasar. Berikut ini akan diuraikan konfiks-

konfiks dalam bahasa Indonesia, yang meliputi konfiks {ke-an}, {per-an}, {peN-

an},dan {-ber-an}.

1) Konfiks {ke-an}

Konfiks {ke-an} adalah penggabungan antara prefiks dan sufiks yang di

tengahnya terdapat kata dasar. Umpamanya pada kata dasar miskin yang

sekaligus diimbuhkan prefiks {-ke} dan sufiks {-an} itu sehingga langsung

menjadi kata kemiskinan.

2) Konfiks (per-an)

Konfiks {per-an} mempunyai tiga bentuk, yaitu /per-an/, /pe-an/, dan /pel-an/.

Kaidah penggunaannya adalah sebagai berikut (Chaer, 2008: 153-157).
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a) Konfiks /per-an/

Konfiks /per-an/ dapat digunakan pada kata dasar yang berupa verba dan

adjektiva, yang verba berimbuhannya berprefiks {ber-} atau berimbuhan

gabung {memper-}, {memper-i} atau {memper-kan}. Misalnya pada kata-

kata seperti perdagangan, pertanian, persembahan, dan sebagainya. Selain

itu, konfiks {per-an} dapat juga digunakan pada nomina yang menyatakan

makna ‘tentang atau masalah’. Misalnya pada kata-kata seperti perkotaan,

pertokoan, perindustrian, dan sebagainya.

b) Konfiks /pe-an/

Konfiks /pe-an/ dapat digunakan pada: (a) verba berprefiks {ber-} dalam

bentuk /be-/. Seperti pada kata-kata pekerjaan dan peternakan; dan (b)

nomina yang menyatakan ‘tempat, wilayah atau daerah’. Seperti pada kata

pegunungan, pedalaman, pedesaan, dan sebagainya.

c) Konfiks /pel-an/

Konfiks /pel-an/ dapat digunakan hanya pada kata ajar, yaitu menjadi

pelajaran.

3) Konfiks {peN-an}

Konfiks {peN-an} adalah prefiks {peN-} dan sufiks {-an} yang diimbuhkan

secara bersamaan pada sebuah kata atau bentuk dasar. Konfiks {peN-an}

mempunyai enam macam bentuk, yaitu /pe-an/, /pem-an/, /pen-an/, /peny-an/,

/peng-an/ dan /penge-an/. (Chaer, 2008: 153-157).

(1) Bentuk /pe-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan

/l/, /r/, /w/, /y/, /m/, /n/, /ng/, dan /ny/. Misalnya seperti pada kata pelarian,

perawatan, penantian, dan sebagainya.
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(2) Bentuk /pem-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan

/b/ dan /p/. Konsonan /p/ akan diluluhkan dengan bunyi sengau dari afiks

itu. Seperti pada kata pembinaan, pemisahan, pemotongan, dan

sebagainya.

(3) Bentuk /pen-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan

/d/ dan /t/. Konsonan /t/ pada konfiks ini akan diluluhkan. Misalnya pada

kata pendirian, penentuan, penembakan, dan sebagainya. Selain itu,

bentuk (pen-an) digunakan juga pada kata-kata yang dimulai dengan

konsonan /c/ dan /j/. Misalnya pada kata penjualan, pencegahan,

pencarian, dan sebagainya.

(4) Bentuk /peny-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan

/s/, dan konsonan /s/ itu diluluhkan dengan bunyi sengau dari afiks

tersebut. Misalnya pada kata penyaringan, penyetoran, penyusunan, dan

sebagainya.

(5) Bentuk /peng-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan

konsonan /k/, /kh/, /h/, /g/, serta vokal (a, I, u, e, o). Konsonan /k/ pada

bentuk ini diluluhkan dengan bunyi nasal dari imbuhan itu. Misalnya pada

kata pengiriman, penghabisan, pengairan, dan sebagainya.

(6) Bentuk /penge-an/ digunakan pada kata-kata yang hanya bersuku satu.

Misalnya pada kata pengetikan, pengelasan, pengesahan, dan sebagainya.

4) Konfiks {ber-an}

Pembentukan kata dengan menggunakan konfiks {ber-an}, yaitu berupa prefiks

{ber-} dan sufiks {-an} itu diimbuhkan secara bersamaan (serentak) pada

sebuah bentuk dasar, seperti pada kata bermunculan.
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2.2.5 Simulfiks

Simulfiks adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang

dileburkan pada bentuk dasar (Putrayasa, 2008: 36).

1. Simulfiks {meN-kan}

Simulfiks {meN-kan} mengalami perubahan bentuk yang hampir sama dengan

{meN-kan} menjadi {mem-kan}, {men-kan}, {meny-kan}, {meng-kan}, dan {me-

kan}.

Contoh:

meN + tiru + kan = menirukan

meN + cerita + kan = menceritakan

meN + terang + kan = menerangkan

2. Simulfiks {meN-i}

Simulfiks {meN-i} mengalami perubahan bentuk sesuai dengan proses

morfofonemiknya sama halnya dengan prefiks {meN-i} yang mengalami

perubahan bentuk menjadi {mem-i}, {men-i}, {meny-i}, dan {me-i}.

Contoh:

meN + sebrang + I = menyebrangi

meN + nikah + I = menikahi

2.3 Karangan

Karangan adalah penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu

topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan

uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alinea (Finoza, 2009: 234). Ahmadi
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(1989: 9) mengatakan bahwa pada umumnya karangan dipandang sebagai suatu

perbuatan atau kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca berdasarkan teks

yang telah dihasilkan. Makna tidak semata-makna diberikan oleh penulis kepada

pembaca. Penulis tidak diasumsikan pasti dapat mengomunikasikan secara

langsung segala makna yang diinginkannya melalui bahasa yang dihasilkannya

kepada pembaca, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 640)

karangan yaitu hasil mengarang; tulisan; cerita; artikel; buah pena. Jadi karangan

merupakan suatu hasil buah pena atau hasil ungkapan gagasan yang disampaikan

secara tertulis.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karangan

adalah hasil karya seseorang yang berupa tulisan dan digunakan untuk

mengemukakan suatu gagasan, pikiran, dan pendapat kemudian disampaikan

kepada pembaca agar memahaminya.

Suatu karangan yang tersusun sempurna dan baik, betapapun panjang atau

pendeknya selalu mengandung tiga bagian utama dan setiap bagian memiliki

fungsi yang berbeda (Suyanto, 2011: 65). Adapun bagian dalam karangan adalah

sebagai berikut.

1. Bagian Pendahuluan

Bagian pendahuluan adalah salah satu atau kombinasi dari fungsi untuk (a)

menarik minat pembaca, (b) mengarahkan perhatian pembaca, (c) menjelaskan

secara singkat ide pokok atau tema karangan, dan (d) menjelaskan kapan dan

dibagian mana suatu hal akan diperbincangkan.
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2. Bagian isi

Bagian isi sebagai jembatan yang menghubungkan antara bagan pendahuluan

dan bagian penutup. Bagian isi merupakan bagian penjelasan terperinci

terhadap apa yang diutarakan pada pendahuluan.

3. Bagian penutup

Bagian penutup adalah salah satu kombinasi dari fungsi untuk (a) memberikan

kesimpulan, (b) penekanan bagian-bagian tertentu, (c) klimaks, (d) melengkapi,

serta (e) merangsang pembaca untuk mengerjakan sesuatu tentang apa yang

sudah dijelaskan atau diceritakan.

2.4 Pengertian Narasi

Karangan narasi (berasal dari narration atau bercerita) adalah suatu bentuk tulisan

yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk perbuatan

manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam

suatu kesatuan waktu.

Dalam Kamus Besar Indonesia (2008:196) narasi adalah penceritaan suatu

peristiwa atau kejadian juga cerita atau deskripsi dari suatu kejadian atau

peristiwa. Sehingga narasipun hampir mirip dengan deskripsi.

Karangan narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan

atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa baik peristiwa kenyataan

maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya

dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri

peristiwa itu. Narasi dimaksudkan untuk memberi tahu pembaca atau pendengar
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tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca terkesan

(Suladi, 2015: 59-60)

Karangan narasi adalah suatu cerita yang berusaha menciptakan, mengisahkan,

dan merangkaikan tindak tanduk manusia dalam sebuah peristiwa atau

pengalaman manusia dalam sebuah peristiwa atau pengalaman manusia dari

waktu ke waktu, juga di dalamnya terdapat tokoh yang menghadapi suatu konflik

yang disusun secara sistematis (Dalman, 2012: 106).

2.4.1 Tujuan Menulis Narasi

Berdasarkan tujuannya, karangan narasi memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Agar pembaca seolah-olah sudah menyaksikan atau mengalami kejadian yang

diceritakan

2. Berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu

peristiwa yang telah terjadi, serta menyampaikan amanat terselubung kepada

pembaca atau pendengar

3. Untuk menggerakkan aspek emosi

4. Membentuk citra/imajinasi para pembaca

5. Menyampaikan amanat terselubung kepada pembaca atau pendengar

6. Member informasi kepada pembaca dan memperluas pengetahuan

7. Menyampaikan sebuah makna kepada pembaca melalui daya khayal yang

dimilikinya (Dalman, 2012: 106-107)
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2.4.2 Langkah-langkah Pengembangan Narasi

Langkah-langkah mengembangkan karangan narasi adalah sebagai berikut.

1. Tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan

2. Tetapkan sasaran pembaca kita

3. Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk

skema alur

4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita

5. Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai

pendukung cerita

6. Susunan tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang

2.4.3 Ciri-ciri Karangan Narasi

Ciri-ciri Karangan Narasi adalah sebagai berikut.

1. Adanya unsur perbuatan atau tindakan

2. Adanya unsur rangkaian cerita

3. Adanya sudut pandang pengarang

4. Adanya keterangan nama tokoh dalam cerita

5. Adanya keterangan yang menjelaskan latar kejadian peristiwa

6. Unsur pikiran lebih tajam dibandingkan unsur perasaan

7. Menggunakan bahasa sehari-hari
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2.4.4 Jenis-jenis Karangan Narasi

Jenis-jenis Karangan Narasi adalah sebagai berikut.

1. Narasi Ekspositoris

Narasi ekspositoris merupakan jenis karangan narasi yang mengutamakan

kisah yang sebenarnya dari tokoh yang diceritakan. Karangan ini menceritakan

tokohnya berdasarkan fakta yang dialami si tokoh. Jadi, karangan tersebut tidak

boleh fiktif dan tidak boleh bercampur dengan daya khayal atau daya imajinasi

pengarangnya. Bahasanya harus menggunakan bahasa informatif dengan titik

berat pada pemakaian kata-kata denotatif. Narasi ekspositoris ini bertujuan

memberikan informasi berdasarkan fakta yang sebenarnya untuk memperluas

pengetahuan dan pengalaman si pembaca.

2. Narasi Sugestif

Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud

tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau

pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Dalam hal ini, seorang

penulis harus mampu menggambarkan atau mendeskripsikan perwatakan para

tokoh dan menggambarkan kejadian atau peristiwa yang dialami para tokoh,

dan tempat terjadinya peristiwa yang dialami para tokoh tersebut secara detail

sehingga pembaca seolah-olah mengalaminya sendiri (Dalman, 2012: 112-113)

2.4.5 Prinsip-prinsip Narasi

Prinsip-prinsip dasar narasi merupakan tumpuan berpikir bagi terbentuknya

karangan narasi. Prinsip tersebut sebagai berikut.
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1. Alur (plot)

Alur dengan jalan cerita tidak dapat terpisahkan, tetapi harus dibedakan. Jalan

cerita memuat kejadian, tetapi suatu kejadian terjadi karena ada sebab dan ada

alasannya. Yang menggerakkan kejadian cerita tersebut adalah alur, yaitu segi

rohaniah dari kejadian. Suatu kejadian baru dapat disebut narasi jika di dalamnya

ada perkembangan kejadian. Dan suatu kejadian berkembang jika ada yang

menyebabkan terjadinya perkembangan. Dalam hal ini disebut konflik. Alur

sering dikupas menjadi elemen, yaitu pengenalan, timbulnya konflik, konflik

memuncak, klimaks, dan pemecahan masalah. Alur merupakan kerangka dasar

yan sangat penting. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian

satu sama lain, bagaimana tokoh harus digambarkan dan berperan, bagaimana

situasi dan karakter (tokoh) dalam suatu kesatuan waktu.

2. Penokohan

Penokohan ialah mengisahkan tokoh cerita yang bergerak dalam suatu rangkaian

perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita terlibat dalam suatu peristiwa dan

kejadian. Tindakan, peristiwa, kejadian disusun bersama-sama sehingga mendapat

kesan atau efek tunggal.

3. Latar (setting)

Latar ialah tempat atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang

dialami tokoh. Sering kita jumpai cerita hanya mengisahkan latar secara umum.

Penyebutan nama latar secara pasti atau secara umum dalam narasi sebenarnya

menyangkut esensi dan tujuan yang hendak dicapai narasi itu sendiri. Narasi

informal esensinya merupakan hasil pengamatan pengarang diinformasikan
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kepada pembaca. Narasi artistik esensinya adalah hasil imajinasi pengarang untuk

memberikan pengalaman estetik kepada pembaca. Konsistensi antara dunia latar

(latar fisik) dan dunia dalam (kejiwaan, suasana hati) tokoh. Dunia mandiri dan

utuh tidak harus sesuai dengan dunia keseharian. Dunia mandiri dan utuh

adakalanya terpisah dengan dunia keseharian, dan sering disebut dunia imajinasi

memiliki jarak estetis.

4. Sudut Pandang

Sudut pandang menjawab pertanyaan siapakah yang menceritakan kisah ini.

Apapun sudut pandang yang dipilih pengarang akan menentukan sekali gaya dan

corak cerita. Sebab watak dan pribadi si pencerita akan banyak menentukan cerita

yang dituturkan pada pembaca. Jika pencerita berbeda maka detail-detail cerita

yang dipilih juga berbeda (Keraf, 2003: 139)
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011: 6).

Penulis menggunakan rancangan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini

subjek telah dituntut untuk mendeskripsikan atau mengarang dengan bentuk kata-

kata dan bahasa oleh pendidik serta penulis hanya mengambil data dari pendidik

tersebut untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan afiks pada karangan

narasi siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik tahun ajaran

2016/2017.
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3.2 Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa penggunaan afiks pada karangan narasi siswa

kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik. Sumber data dalam penelitian ini

adalah karangan narasi siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik

dengan jumlah 35.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik-

teknik yang bisa digunakan adalah teknik tes. Instrumen teknik tes adalah

instrumen tes prestasi belajar. Alat penilaian yang dapat digunakan antara lain

adalah: lembar pengamatan/observasi (seperti catatan harian, portofolio, life skill)

dan instrument tes sikap, minat, dan sebagainya (Sudaryono, 2013: 82)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik tes karena

menggunakan tes secara langsung kepada siswa untuk mendapatkan data

karangan narasi tersebut dengan cara menjelaskan terlebih dahulu mengenai

karangan narasi dan siswa disuruh untuk membuatnya. Untuk menganalisis data

yang telah diperoleh digunakan tabel indikator untuk mengetahui penggunaan

afiks. Berikut ini adalah tabel indikator yang digunakan.
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Tabel 3.1 Indikator Penggunaan Afiks

No Indikator Deskriptor

1 Prefiks Prefiks atau awalan adalah afiks yang ditempatkan

di bagian depan kata dasar. Jenis-jenis prefiks

dalam bahasa Indonesia meliputi prefiks (ber-),

(per-), (ke-), (se-), (pe-), (peN-), (-di-), (meN-), dan

(ter-).

2 Infiks Infiks atau sisipan adalah afiks yang diselipkan di

tengah kata dasar. Infiks dalam bahasa Indonesia

meliputi (–el-), (-em-), dan (-er-).

3 Sufiks Sufiks adalah morfem terikat yang ditempatkan di

bagian belakang kata. Sufiks dalam bahasa

Indonesia meliputi (-an), (-kan), dan (-i).

4 Konfiks Konfiks adalah kesatuan afiks yang secara bersama-

sama membentuk sebuah kelas kata. Konfiks dalam

bahasa Indonesia meliputi (ke-an), (per-an), (peN-

an), (ber-an), (ber-kan) dan (se-nya).

5 Simulfiks Simulfiks adalah afiks yang dimanifestasikan

dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada

bentuk dasar. Simulfiks dalam bahasa Indonesia

meliputi (meN-kan) dan (meN-i).
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3.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik metode agih dengan teknik dasar

bagi unsur langsung (Sudaryanto, 1993: 31). Secara operasional, langkah-

langkah untuk menganalisis data dilakukan sebagai berikut.

1. Membaca karangan narasi dari setiap siswa yang telah menjadi sampel

2. Mengidentifikasi penggunaan afiks dengan teknik metode agih dengan teknik

dasar bagi unsur langsung

3. Mengidentifikasi setiap jenis afiks deri segi bentuk, fungsi, dan makna

4. Mengklasifikasi afiks setiap alomorfnya

5. Memberikan tanda setiap jenis afiks pada karangan narasi

6. Menentukan penggunaan afiks yang salah dan benar berdasarkan kaidah

morfologi

7. Menyunting penggunaan afiks yang salah

8. Penarikan simpulan
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan afiks pada karangan

narasi siswa kelas X  terdiri atas prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks.

Terdapat penggunaan afiks sebanyak 292 dengan rincian penggunaan yang tepat

berjumlah 289  dan penggunaan yang tidak tepat berjumlah 3. Penggunaan afiks

didominasi oleh kata berprefiks dengan jumlah 159, kata bersufiks berjumlah 35,

kata berkonfiks 44, kata bersimulfiks 53, dan yang terendah penggunaannya

dalam membuat karangan narasi, yaitu kata berinfiks yang berjumlah 1. Berikut

ini adalah rincian penggunaan afiks pada karangan narasi siswa kelas X SMA

Negeri 2 Tulang Bawang Udik.

1. Penggunaan kata berprefiks pada karangan narasi ini berjumlah 159 kata

yang terdiri atas prefiks {meN-}, {peN-}, {ber-}, {se-}, {ter-}, {di-}, dan

{per-}.

2. Penggunaan kata berinfiks pada karangan narasi ini berjumlah 1 kata, yaitu

infiks {–em-}.

3. Penggunaan kata bersufiks berjumlah 35 kata yang terdiri atas sufiks
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{–an}, {i-}, dan {kan-}.

4. Penggunaan kata berkonfiks berjumlah 44 kata yang terdiri atas

penggunaan kata berkonfiks {ke-an}, {per-an}, {peN-an}, dan {ber-an}.

5. Penggunaan kata bersimulfiks berjumlah 53 kata yang terdiri atas

penggunaan kata bersimulfiks {meN-kan} dan {meN-i}. Pada kata

bersimulfiks terdapat 50 penggunaan yang tepat dan 3 kesalahan, yaitu

/men-kan/ berjumlah 1, /meng-kan/ berjumlah 1, dan /men-i/ berjumlah 1.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik hendaknya lebih

memperhatikan lagi penggunaan dalam pembentukan kata berimbuhan

sehingga dalam penulisan bisa tepat dan tidak ada kesalahan.

2. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya menguasai dan

menjelaskan mengenai pengafiksan untuk mengajarkan siswa dalam

pemenuhan KI 3 terkait dengan pengetahuan. Kurikulum 2013 adalah

berbasis teks. Untuk bisa memahami teks, setiap bentuk kata yang

digunakan dalam teks itu harus bisa dipahami.
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