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MORFOLOGI



KATA DAN LEKSEM

Pengertian Kata :

Morfem atau kobinasi morfem, sebagai stuan terkecil
yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas. 
(MORFEM TUNGGAL ATAU GABUNGAN MORFEM)

Pengertian Leksem : satuan leksikal dasar yg abstrak ygPengertian Leksem : satuan leksikal dasar yg abstrak yg
mendasari pelbagai bentuk inflektif suatu kata; 
satuan terkecil dalam leksikon.



DIGUNAKAN UTK MENYEBUT HAL/BRG/PERKARA

MEMILIKI ARTI

MEMILIKI BENTUK (SUSUNAN BUNYI) YG RELATIF 
STABIL

CIRI KATA

DAPAT DIISOLIR DLM STRUKTUR KALIMAT

DAPAT DIPERMUTASI (MOBILITAS SINTAGMATIS)



PENGERTIAN KATA

KATA ORTOGRAFIS :Aspek tulisan/huruf

KATA FONOLOGIS : aspek bunyi

KATA GRMATIS ; Aspek sifat atau perilaku 
gramatis/sintaktisnya

KATA LEKSIKAL : aspek semantis atau leksikon



PENGERTIAN KATA

Scr Fonologis ; satu/bberapa suku kata, tiap suku kata
terdiri atas satu/beberapa fonem

Scr Morfologis satu atau beberapa morfem

Scr Sintaksis : bentuk bebas yg terkecil,momen bahasa
yg dpt dimobilisasikan, diisolasikan maupunyg dpt dimobilisasikan, diisolasikan maupun
digantikan

Bentuk bebas krn dpt berdiri sendiri dlm struktur kal, 
tanpa harus menempel.



PEMBENTUKAN KATA :

Mengkaji bgm kata2 dibentuk (unsur & cara) 

Tiga aspek yg hrs diperhatikan : bahan dasar, 
bahan tambahan,cara

MORFOLOGI

bahan tambahan,cara

ANALISIS KATA :

Bagaimana kata2 bisa diuraikan dan
mengidentifikasi msg2 unsur

Tiga Pendekatan :IA,IP,WP

Tiga aspek : Bentuk, makna, fungsi.



PEMBENTUKAN KATA

PEMBENTUKAN KATA

LEKSEM AFIKS
PROLEKSEM
KLITIK

AFIKSASI
REDUPLIKASI
KOMPONISASI
ABREVIASI
DERIVASI BALIK



AFIKSASI

BAHAN TAMB         BAHAN DASAR        KT.BTKN.

Misal :

Prefiks Leksem Kt.Bentukan

Infiks leksem Kt. BentukanInfiks leksem Kt. Bentukan

Sufiks leksem Kt. Bentukan

Konfiks leksem Kt. Bentukan

Gab.afiks leksem Kt. Bentukan



Proleksem, klitik, afiks

Afiks ;prefiks,infiks,sufiks,konfiks atau simulfiks,afiks 
gabung

Konfiks melekat scr bersama2 dan mendukung  satu 
fungsi baik fungsi gramatikal maupun semantik

Klitik;morfem yg memiliki arti leksikal (ku,mu,nya, Klitik;morfem yg memiliki arti leksikal (ku,mu,nya, 
isme

Nya yg termasuk afiks :nya yg tdk mempunyai 
pertalian arti dgn “ia” (sptnya dsb)



REDUPLIKASI

LEKSEM              REDUPLIKASI          KATA 

REDUPLIKASI FONOLOGIS

REDUPLISAI MORFOLOGIS

REDUPLIKASI SINTAKSISREDUPLIKASI SINTAKSIS

REDUPLIKASI IDIOMATIS  



PROLEKSEM

POLEKSEM :

TUGAS ANALISIS KATA DALAM PROSES AFIKSASI

Klasifikasi jenis afiksnyaKlasifikasi jenis afiksnya

Pisahkan dari masing2 unsurnya afiks, klitik, 
proleksem

Tentukan produktifitasnya

Tentukan mana afiks asli dan mana serapan



REDUPLIKASI

LEKSEM REDUPLIKASI KATA

•R. FONOLOGIS
•R. MORFOLOGIS
•R. SINTAKSIS•R. SINTAKSIS
•R. IDIOMATIS

•DWIPURWA
•DWILINGGA
•DWILINGGA S.S
•DWIWSANA
•TRILINGGA



REDUPLIKASI BERAFIKS



REDUPLIKASI BERAFIKS

� Makna reduplikasi : intensif

• Deintensif

• Banyak

• Interatif

• kepastian

• ketidakpastian• ketidakpastian

• Tidak tentu

• Menyerupai

• Meremehkan

• Bertindak seperti…

• Resiprokal

• Jenis/macam



REDUPLIKASI

TUGAS :

CARILAH BENTUK-BENTUK REDUPLIKASI 
DALAM BI

KLASIFIKASIKAN BERDASARKAN JENISNYA

TENTUKAN PROSES MORFOLOGIS

KLASIFIKASIKAN BERDASARKAN MAKNANYA

TENTUKAN CIRI-CIRI KATA ULANG DALAM 



KOMPONISASI



Jenis kompositum



Jenis kompositum



abreviasi



Derivasi balik











Morf dan morfem

MORFEM ; satuan gramatikal terkecil yg 
maknanya relatif stabil dan tidak dpat 
dibgai atas bagian bermakna yg lebih kecil.

Morf : wujud kongkret atau wujud fonemis Morf : wujud kongkret atau wujud fonemis 
dari suatu morfem. Morf jg dipahami sbg 
fonem atau urutan fonem yg berasosiasi dgn 
satuan makna



Kata-morf-morfem



Morf-alomorf-morfem



Wujud morfem

Morfem afiks

Morfem dasar : bebas dan terikat

Morfem segmental  fonem-fonem

Morfem suprasegmental ; lagu, tekanan, nada,intonasi Morfem suprasegmental ; lagu, tekanan, nada,intonasi 
dll

Morfem gramatikal ;partikel dan kata tugas

Morfem leksikal : berupa leksem penuh

Morfem terbagi : afiks terbagi



Prinsip penentuan morfem





MORFOFONEMIK

Adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena 
pertemuan morfen dgn morfem, dalam bahasa 
Indonesia  pertemuan antara morfem dasar dan 
morfem afiks



Konstruksi morfologis


