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Pengertian

Bahasa, sebagaimana kita ketahui menpunyai dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek

makna. Aspek bentuk rr-rerujuk pada rvujud audio atau rn'ujud visual suatu bahasa. Wujud audio

dapat kita ketahui dari bunyi-bunyi bahaszr yang kita dengar, sedangkan uujud visual bempa

lambang-lambang bunyi bersistem yang tampak jiha bahasa itu dituliskan. Sementara itno aspek

makna rnerujuk pada pengertian yang ditimbulkan oleh wujud audio atau wujud visual bahasa

ittr.

Sebagai gambaran, perhatikan contoh berik-ut.

( l.) Indonc,sia mentp*kctn fiegar{t kepttlurun t,,nng her.hentuk repuhrik.

Contoh (1) tersebut memperlihatkan wujud visual suatu bahasa yang berbentuk kaliprat.

Kaiirnat. dalam hal ini, adalalr satuan bahasa yang terdiri atas rangkaian beberapa kata yang

mengandung infonnasi {makna) relatif lengkap. Kata-kata yang membentuk kalimat (li terdiri
atas tujuh buah.

Dari tLrjuh buah kata pernbentuk kalimat ( I ) tersebut, empat kata diantaranya merupakan

kata yang utuh. dalam arti kata-kata ifu belurl rnendapat tarnbahan atau imbuhail apa pun!

sedangd<an tiga kata yang lain merupakan kata yang suilah berirnbuhan. Ketujuh kata yang

dimaksud adalah sebagai berikut.

btdonesitt

mentpakutt

7?egarLl

kepulauan

)|ufi9,

berhentuk

repuhlik

(kata dasar)

(kata bentukan)

(kafa dasar)

(kata bentukan)

{ kata dasar/penghubung)

(kata bentukan)

(kata dasar)

Dalam bahasa Indonesia secara umum bentuk kata itu terdiri atas dua macam, yaitu kata
dasar dan kata benfukan. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum mendapat

imbuhan apa puo- Dalam proses pembentukan kata, kata dasar dapat diartikan sebagai kata lain
yang lebih luas. Dalam pengertian ini, kata dasar lazim pula disebut sebagai bentuk dasar, kata



asal' dan ada pula yang menyebutnya sebagai dasar kata. Terkait <lengan itu, unfuk menghindari
penyebutan yang berbeda-beda, dalam nrateri ini kata yang menjadi dasar bagi bentukan kata lain
yang iebih luas disebut kata dasar.

Berbeda dengan itu' kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar

dengan menambaltkan imbuhan tertentu. Kata bentukan seperti ini lazirrr pula disebut dengan
betrerapa istilah yang berbeda-beda, misalnya ada yang rnenyebutnya sebagai kata turunan, kata
berir.nbuhan' dan ada pula yang menyebutnya kata jadian. Sehubungan dengan ihr, unfuk
ureughindari penggunaan istilah yang berbecla-beda. dalarn mareri ini istilah yang digunakan
adalah kata bentukan.

l. Pembentukan Kata

Pernbentukan kata adalah proses tnenrbentuk kata dengan menambahkan imbuhan atan
unsllr lain pada kata dasar. Dalatn bahasa lndonesia , pembentukan kata dapat diiaksanakan
dengan menggunakan berbagai cara. Cara yang climaksud adalah sebagai berikut.

{1) Penggabungan kata dasar dan kata dasar

(2) Penggabungan unsur terikat iian kata dasar

(3) Pengulangan

(4) Pengakraniman

(5) Pengimbuhan

1.1 Penggabungan Kata Dasar dan Kata Dasar

Pembentukan kata dalarn bal-rasa Indonesia dapat dilakukan dengan rnenggabungkan kata
dasar dan kata dasar. Misalnya, dari kata tlasat' tondu dan kata dasar tangctn dapat digabungka,
sehingga menjadi tqnda tol,gan. Beberapa kata lain yang dibentuk delgan penggabungan kata
dasar dan kata dasar dapat dilihat pada contoh berik-ut.

kerja so*ttr

langgrng jcttoh

teriruu lrct,sih

serah terima

sumber dtNrt

{erinw lcasih



.tcruh tcrittttt

sebar luu.s

Sejalan dengan kaidah. gabungan kata atau yang laz;m disebut kata majernuk, tenlasuk

istilah khusus. unsLtr-Llnsurnya ditulis terpisah sebagairnana contoh di atas. Namun, -jika
gabungan kata ifu mendapat imbuhan awalan dan akhiran sekaligus" unsur-unsur gabungan kata

itu dirulis serangkai.

Contoh: pertanggutrgjux,zhan

melipatgundakun

nrcngikutsertakan

metn;ebarluuskcttt

Berbeda detgan itu. jika benftlk dasar yang berupa gabungan kata itu hanya mendapat

imbuhan awalan, yang ditulis serangkai hanya awalan itu beseda unsur yang langsung

mengikutinya.

Contoh: mengodu domba

hakctju .\untu

herperan serlu

memecuh helult

hc rt (t tt ggt,t fi g .j aN, u h

garis h*wahi

,ceber luuskan

1,2 Penggabungan Unsur Terikat dan Kata Dasar

Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dapat puta dilakukan dengan penggabungan

antara utlsur terikat dan kata dasar. {Jnsur terikat yang dimaksud di sini adalah unsur vang

keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Dengan dernikian, Llnsur itu selalu terikat

pada unsur yang lain. misalnya ,sub-, non-, ltjfia-, moho-. dtlfur-, nor{t-, ,yemi-, pur.rro-, ul{rct-.

uhdi-dan mulri-, sebagaimana yang terdapat dalam contoh berikut.

sub- 
-=----+ 

subsektor, subsistem. subbagian

t'tot't- ------+ nonformal. nonmigas, nondinas

luttct- -----------| tttnctkctryct, lt.tfian.tfigtl,tttttugrohilo

mttlto- nttho,sist+lt, *rolragurzt, nrUhoclalXVaf

antar- ------> enturkot$, unlurkantpu,t, untttrbidun,q



ntulti- -----------+ tnill{ilateral,nrulti/ilng.si, mzrltisl,ste*t

Wrf{]- 
------} 

n1rupidonct, narc,yunzber, nar1huhung

setni- --------------* semifina{, semipermanen, .se*riprofesional

l,,1,{l.l1{}-_purntlhtgtl,s,punlotl,,i.t.tt7|ctt?,pttmcljual
ullru- ---------------> ullrtniolet, ulrranrcdern

acli- udidatrrs. udikt,tastt, ttdihuhusu

I.J Pengulangan Kata

Pengulangan dalarn bahasa lndonesia juga telnrasuk bagian dari proses pembenfukan

kata. Khususllya dalam rasam tulis, ditarnbahkan tancla hubung di antara unsure yang diulang

d:rtr unsure pengulangannya. Tanda hubung tersebut ditulis rapat. tidak didahului atau diikuti
spasi.

Contoh

tanda 

- 

tanda-tanda

lari _-__+ berlari_lari

kejar ------------+ berkejar-kejaran

tolong 

- 

tolong-menolong

I.4 Pengakroniman

Akronim adalah pemendekan nan']a atau urrgkapan yang berupa gabungan hunrf awal.

gabungan suku kata, ataupun gabungan hurr"rf awal dan suku kata yang diperlakukan sebagai

kata. Dalam hal ini alconim yang berupa gabungan huruf aq,al ditulis seluruhnya dengan

rnenggunakan huruf kapital tanpa tanda titik.

Misalnya:

surat izin mengemudi

nomor induk pegawai

fakultas ihnu sosial dan ilmu politik ------+ FiSIp

Berbeda dengan itu, akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan

suku kata ditulis dengan huruf awal kapital jika akronim itu berupa na$1a dir-i, baik nama

lembaga, organisasi, maupun nama instansi.

Misainya:

SlM

NIP



Kementerian Kesehatan Kemenkes
Badan Penelitian tran pengembangan ---------> Baritbang
Korp Pegawai Republik Indonesia __-_-_____| Korpri

Jika akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan rruruf awal
tidak berupa nar11a diri, huruf arvalnya tidak ditutis dengan hnruf kapital.
N{isalnya:

krisis moneter

dan suku kata tersebut

t.5 Pengimbuhan

Pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata
dasar' Imbuhan yang terletak pada awal kata lazin disebut awalan (pretiks). Imbuhan yang
terietak pada akhir kata lazim disebut a*hiran (sufiks). Imbuhan yang terletak pada tengah kata
lazim disebut sisipan (infiks)- hnbuhan yang terletak pada awal kata dan akhir kata sekaligus
lazim disebut gabungan imbuhan {konfi ks).

a. Awalan

ffieng- 

-

di- --------------|

peng- -_________-_-_)

ber- 

-+
ter- 

-

,re- __->
b. Akhiran

_an __*
-i --
-kan -----.

c. Sisipan

-el- 

-

_em_ ____=+>

'er'.---'

sistem keamanan lingkungan

tanda bukti pelanggaran 

-

krismon

siskamling

tilang

menulis. melarnar, memantau

e{i t u I i.s, cl i Ia mrsr, di pa n fttt,r

perw I is', pcn3,o trt, i. pe ra nrcrl

herkehttn, benna i n, henni ntpi

la rStaks a, ferytut* t, I {trsenrut?l

.\ ? rt r p(.t. .t t, ttudtt, .t,: i t' i n,q

tu I i,y ttn, I ul npct n, tutt Langa n

lcrtt t r i, .t't t Au i, Ttuntrtr t t14i

fr r m ht r h ku n,stuttptr i kun, unurntkqn

ge I e tor, gc I i g i, gc I tat tung

gemttruh, gemet*r

ott t'i tr i



d. G*bungan ImbBhan

meng-...-kan 

-+
meng-...-i ----+
peng-...-stl ---------->

ke-...-an 
----+se-..--nya ---+.

per-...-an ------------+

ntenenrukan, merutakun

n? ( n?u t7. I t t t gi. t t t t' t t gt t.i t t tt gi

pe ncli d i ku n, pewundian

kc hu i urttt rt, ke mc$ u a n

s e u nda i nl,a, saho i kmut

per0 lu ru n. 1te rs i mpa nga n

Perulrahan Awalan ft?eng- dan peng-

( I ) Awalan meng- dan peng- berubah meniadi me dan pe- -lika dirangkaikan dengan kata

dasar berawal fonem lr, l, m, fi, trt, t,t, ng, m,l.

Misalnya:

nreng-/peng- * rcmol

meng-/peng- r fumtn"

tneng-/pt,ttg- t .7tittttrtt

{2) Awalan meng- dan peng- berubah menjadi mem- dan pem- jika dirangkaikan dengan kata

dasar yang berawal dengan fonem lp, b,.f , vl

Misalnya:

metrg-/peng- + panclu

meng-/peng- + bov,o

meng-/peng- s litnuh

{3) Awalan ???eng- dan peng- berubah menjadi men- dan pen- jika dirangkaikan dengan kata

dasar yang berawal dengan fonem lt, d, c,.j, z, syl.

Misalnya:

meng- /peng- * tuduh

meng-ipeng- + clukv,ah

mattg-/Ttcrtg- * t'trri

{4} Awalan nxeng- dan peng- tetap menjadi meng- dan peng- jika dirangkalkan dengan kata

dasar yang berawal dengan foaem /k, g, h, kh, dan voktll.

meng-ipeng- + kttrung ]il e t1 SQrs r7 g, p at?g{trung

6

ficrlw,ttl, pcrI1,wtt

tttc/otnor, pe{untor

t ttctn itt t tnt, pa m i nunt

vtatnondtt, paruandu

nte nt ltctwa, pe m ho*,tt

n rc ryfi tnu h, pcnrli t ruth

me nr.rdt r h, trtenr r du lt

m endu hruth, trte nclu low h

tnencuri, pent:uri



(5) Awalan menT- dan pcng- benrbah rnenjadi tnefl),,- dan pcm;-jika dirangkaikan dengan
kata dasar yang berawal dengan fonem /s/.

Misalnya:

meng-/petrg- ts(+;Gtzg

meng-/pang- + silpa

(6) Awalan ffien?- dan peng- berubah menjadi metrge- dan penge-jika dirangkaikan dengan
kata dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata.

Misalnya:

arc.ng-/pang- * c,ctt

nrcng-/peng- 1- bont

nteng-/peng- r las

(7) Fonem/k, P, t, s/pada awal kata dasar luluh jika mendapat awalan weng- dan peng-
Misalnya;

meng-lpeng- + kiki,t

meng-/peng- : Stukul

meng-/pe ng- -t {ukor

nrcttg-/peng1- + .yprutik

nteng-/peng- + ganggt{

meng-/peng- + khitut

nreng-/peng- y inap

tn e l?ggangg;u, p e ng{ g a nggu

nzengkhi tun, pengkhitan

menginap, penginap

t I I {: tltt{t},| 0 tl K, p an1tu1]dt ttg

t?7 ct7r Ll p {t, p c n) a l}{[

nt e ngcc ttt, pen,qec crl

nrcngeltont, pengehont

nrcngeltt,s, pengelas

ttrcngikis, pengiki.t

ntutrukul, pemulrul

nrcnttkor, penukur

n a nt,u tt t i k, pctt.l,tmt i li

Z. Pilihan Kata

Pilihan kata merupakan aspek yang sangat perrting karena pilihan kata yang ti4ak tepat
selain dapat menyebabkan ketidakefektifan balrasa yang digunakan. juga dapat mengganggu
keielasan informasi 5'ang disampaikan. Selain itu, kesalahpahaman terhadap infognasi dal
rusaknya situasi komunikasi juga tidak jarang disebabkan oleh penggunaan pilihan kata yang
tidak tepat.

Sebagai contoh, mari kita perrratikan beberapa ungkapan berikut.

fij Diu*tl

(2) Tutup mulutmu!

(3) Jangan herisik!



(4) Saya horap Antks tenang!

( 5 ) Dapatkoh,4nda teilefig sebentar'/

Ungkapan-ungkapan tersebuf pada dasarnya mengandung informasi yang samal tetapi

dinyatakan dengan pilihan kata yarg berbeda-beda. Perbeclaan pilihan kata itu dapaf

menimbr'ilkan kesan dan efek komunikasi yang berbeda pula. Kesan dan efek itulah yang perlu

dijaga dalam berkomunikasijika kita tidak ingin situasi pembicaraan menjadi terganggu.

Agar dapat rnengS-rngkapkan gagasan, pendapat, pikir-an, atau pengalaman secara tepat,

dalam berbahasa haik lisan mallplln tulis pemakai trahasa henclaknya dapat memenuhi beberapa

perslaratan atau kriteria di dalarn pemilihan kata. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut.

( I ) Ketepatan

(2) Kecermatan

(3) Keserasian

2.1 Ketepatan

Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menilih
mengrtngkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterirna secarir

pemtraca atau pendengarnya.

Ketepatan pilihan kata senlacam itu dapat dicapai jika penrakai

memaharni perbedaan penggunaan kata yang bemrakna

(1) denotasi dan konotasi.

(2) sinonim.

(3) eufemisme,

(4) generik dan spesitik, serta

(5) konkret dan abstrak

kata yang dapat

tepat pula oleh

bahasa mampi]

2.2 Kecermatan

Kecennatan dalam pernilihan kata berkaitan dengan kernampuan memilih kata yang

[:enar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar ciapat rnernilih kata secara

cernlat' pemakai bahasa dituntut untuk malnpu menrahanri ekonomi bahasa dan rnenglrindari

penggunaan kata-kata yang dapat metrlrgbagkan kemuba ziran.



Dalam kaitan iru' yang dimaksud ekonomi bahasa adarah kehematan dalam penggunaan
trnsure-unsur kebahasaan' Detga' demikian, kalau ada kataatau ungkapan yang lebih singkat,
kira tidak perlu menggunakan kata atau urrgkapan yang rebih panja,g karena hal itu tidak
ekonomis.

Misalnya:

di,scbuhkcat o{eh.fakta kuratu
tttt:rtsguiukat? ,taron lrctn,urrytkon
nrclul;ukan kunjungun lterkt,utiut\q
ttcngeluarkcat pemlteritahuan nrcn,t{teri{ahuku*
nrcninggallcctn kesut t;ung tlulttm rnengesttrtkart


