
AFIKSASI BAHASA INGGRIS DAN 
BAHASA JAWA DIALEK SOLO 

 
 

0 

L 

E 

H 
 

Dra. SALLIYANTI, M.Hum 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
MEDAN 

2004 
 

Salliyanti: Afiksasi Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa Dialek Solo, 2004 
                                       USU Repository©2006 
 



Salliyanti: Afiksasi Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa Dialek Solo, 2004 
                                       USU Repository©2006 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

Tulisan    ini    membicarakan     masalah     afiks  -  afiks   yang     terdapat       dalam 

Bahasa Inggris maupun dalam Bahasa Jawa Dialek Solo. Yang dibicarakan di sini adalah 

prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks antara Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa Dialek Solo. 

Setelah itu dimasukkan ke dalam satu kata sehingga terbentuklah suatu kata yang 

sudah melekat afiks-afiks tersebut. Begitu juga letak kata-kata tersebut atau distribusinya 

apabila dilekatkan afiks-afiks tadi ke dalam kata benda, kata kerja maupun kata sifat dan 

lain-lain akan berubah maknanya. 

Selanjutnya dalam tulisan ini dibicarakan juga tentang sufiks antara Bahasa Inggris 

maupun Bahasa Jawa Dialek Solo, dari sudut bentuk dan letak atau distribusi dalam kata 

sehingga terbentuklah suatu kata yang melekat sufiks tadi. Begitu juga dalam hal infiks 

maupun konfiks. 

Kemudian setelah dianalisis antara afiks-afiks Bahasa Inggris maupun Bahasa Jawa 

Dialek Solo maka terdapatlah suatu perbandingan dengan melihat persamaan atau perbedaan 

kedua bahasa tersebut. Semoga tulisan ini ada manfaatnya. 
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AFIKSASI BAHASA INGGRIS 
 
 

Prefiks Sufiks 

 a  able 

 by  age 

 dis  ful 

 en  ify 

 in  ism 

 mis  ist 

 non  ize 
 
 

A. PREFIKS 

1. Prefik a

 a. Bentuk 

Prefiks a tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar yang 

berfonem awal konsonan. 

Contoh : 

a - + side, “sisi” aside  “disamping” 
 

a - + ground “tanda” aground “terdampar” 
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b. Distribusi 

 Prefiks a - melekat pada : 

 1. Kata benda 

  a - + fine “api” afire “terbakar” 

 2. Kata Kerja 

  a - + sleep “tidur” asleep “tertidur” 
 
 

3. Kata Sifat 

 a - + light “terang” alight “bercahaya” 
 
 

2. Prefiks by 

 a. Bentuk 

Prefiks by- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar yang 

berfonem awal konsonan. 

Contoh : 

by - + play “bermain” byplay  “hal yang tidak perlu” 
 
 

b. Distribusi 

 Prefiks by dapat melekat pada 

 1. Kata Benda 

            Contoh : 

 by - + law  “undang-undang” 

bylaw “anggaran rumah tangga” 
 



Salliyanti: Afiksasi Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa Dialek Solo, 2004 
                                       USU Repository©2006 
 

2. Kata Kerja 

 Contoh : 

 by - + gone “pergi” by gone “hal yang sudah lampau” 

 by pass “jalan raya” 
 
 

3. Prefiks dis 

 a. Bentuk 

  Prefiks dis- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar. 

 Contoh : 

 dis- + obey “mematuhi” ................disobey “ketidakmampuan” 

 dis- + belief “kepercayaan” ...........disbelief “ketidakpercayaan” 
 
 

b. Distribusi 

 Prefiks dis- dapat melekat pada : 

 1. Kata Benda 

  Contoh 

  dis- + belief “kepercayaan” ...disbelief “ketidakpercayaan” 
 
 

2. Kata Kerja 

 Contoh 

 dis- + arrange “menyusun” ...disarrange “tidak memimpin” 
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3. Kata Sifat 

 Contoh : 

 dis- + graceful “anggun” ...disgraceful “memalukan” 
 
 

4. Prefiks en- 

 a. Bentuk 

  Prefiks en- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar. 

 Contoh : 

 en- + camp “kemah” ....  encamp “berkemah” 

 en- + slave “budak” ....  enslave “memperbudak” 
 
 

b. Distribusi 

 Prefiks en- dapat melekat pada : 

 1. Kata Benda 

 en- + list “daftar” ....  enlist “membuat daftar” 
 
 

 2. Kata Kerja 

 Contoh : 

 en- + close “menutup” ....  enclose “menutup” 
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 3. Kata Sifat 

 Contoh : 

 en- + sure “yakin” . ... ensure “meyakinkan” 
 
 

5. Prefiks in 

 a. Bentuk 

Prefiks in- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar 

yang berfonem awal vokal maupun konsonan. 

 Contoh : 

 in- + expensive “mahal” ....  inexpensive “tidak mahal” 
 
 

b. Distribusi  

1. Kata Benda  

   Contoh : 

 in- + aptitude “kecakapan” ...inaptitude “ketidakcakapan” 
 
 

2. Kata Sifat 

 Contoh : 

 in- + animate “yang hidup” ...inanimate “mati” 
 
 

6. Prefiks mis- 

 a. Bentuk 

Prefiks mis- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar yang berfonem awal konsonan. 
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 3. Kata Sifat 

 Contoh 

 en- + sure "yakin" . ... ensure"meyakinkan" 
 
 

5. Prefiks in 

 a. Bentuk 

Prefiks in- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar 

yang berfonem awal vokal maupun konsonan. 

 Contoh 

 in- + expensive "mahal" ....  inexpensive "tidak mahal" 
 
 

b. Distribusi 1. Kata Benda Contoh in- + aptitude "kecakapan" ...inaptitude 

"ketidakcakapan" 
 
 

2. Kata Sifat 

 Contoh 

 in- + animate "yang hidup" ...inanimate "mati" 
 
 

6. Prefiks mis 

 s. Bentuk 

Prefiks mis- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar yang berfonem awal konsonan. 
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Contoh : 

mis- + understand “mengerti” 
 

 ...misunderstand “salah mengerti” 
 

mis- behaviour “kelakuan” 
 

 ...misbehaviour “kelakuan yang buruk” 
 
 

b. Distribusi 

 Prefiks mis- dapat melekat pada : 

1. Kata Benda 

 Contoh : 

 mis- + information “keterangan” 
 

 ...misinformation “salah keterangan” 
 
 

2. Kata Kerja 

 Contoh : 

 mis- + advise “menasehati” 
 

 ...misadvise “memberi petunjuk yang salah” 
 
 

7. Prefiks non- 

 a. Bentuk 

Prefiks non- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar yang berfonem awal vokal maupun konsonan. 
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Contoh : 

non- + profit “keuntungan” 

... nonprofit  “yang tidak mencari keuntungan” 
 
 

b. Distribusi  

Prefiks non- dapat melekat pada :  

1. Kata Benda  

Contoh :  

non- support “dukungan”  

...nonsupport “tanpa dukungan” 
 
 

2. Kata Kerja 

 Contoh : 

 non- conformist “menuruti adat” 

 ...nonconformist “tidak menuruti adat. 
 
 

3. Kata Sifat 

 Contoh : 

 non- + combustible “mudah terbakar” 

 ...noncombustible “tahan api” 
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B. SUFIKS 

1. Sufiks -able 

 a. Bentuk 

Sunfiks -able tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar, tetapi kadang-kadang berubah bentuk bila melekat pada bentuk dasar berfonen 

akhir /y/. 

Contoh : 

manage + -able “mengurus” 
 

 ...manageable “dapat mengurus” 

enjoy + -able “nikmat” 

enjoyable “dapat menikati” 
 
 

b. Distribusi 

 Sufiks -able dapat melekat pada : 

1. Kata Benda 

 Contoh : 

 change + -able “pertukaran” 

 changeable “dapat ditukar” 

2. Kata Kerja 

 Contoh : 

 agree + -able “setuju” 
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 .. agreable  “dapat disetujui” 
 
 

2. Sufiks -age  

a. Bentuk 

  Sufiks -age tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar.  

Contoh : 

 dam "bendungan" + -age = damage “kerusakan”  

Sufiks -age mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar.  

Contoh : 

 marry “mengawinkan” + -age = marriage “perkawinan” 
 
 

b. Distribusi  

Sufiks -age dapat melekat pada : 

1. Kata Kerja  

Contoh : 

store “menyimpan” + -age = stroge “penyimpanan” 
 
 

2. Kata Benda 

 Contoh : 

 dam “bendungan” + -age = damage “kerusakan” 
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3. Sufiks -ful 

 a. Bentuk 
 

Sufiks -ful tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar. 

Contoh : 

hope “harapan” + -ful = hopeful “penuh harapan” 

doubt “ragu” + -ful = doubtful “penuh keraguan” 
 
 
 

b. Distribusi 

Sufiks -ful tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar.  

Contoh :  

Help “bantuan” + -ful = helpful “penuh bantuan” 
 
 

4. Sufiks -ify 

 a. Bentuk 

Sufiks -ify tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar.  

Contoh : 

sign “tanda” + -ify = signify “menandakan” 
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sufiks -ify berubah bentuk bila melekat pada bentuk dasar yang berfonem akhir /e/. 

Contoh simple “mudah” + -ify = simplify “mempermudah” 
 
 

b. Distribusi 

 Sufiks -ify dapat melekat pada kata benda. 

 Contoh : 

 solid “keras” + -ify + solidify “menjadikan keras” 
 
 

5. Sufiks -ism 

 a. Bentuk 

Sufiks -ism tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar. Contoh hero + -ism “pahlawan”  heroism “kepahlawanan” 
 
 

b. Distribusi 

 Sufiks -ism hanya dapat melekat pada kata benda. 

 Contoh : 

 terror + -ism “rasa ngeri” ... ...terrorism “kengerian” 
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6. Sufiks -ist 

 a. Bentuk 

Sufiks -ist tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar. 

public + -ist “publik” ...publicist “wartawan” 
 
 
 

b. Distribusi 

Sufiks -ist hanya dapat melekat pada kata benda.  

Contoh : 

human + -ist “manusia” ... humanist “budayawan” 
 
 

7. Sufiks -ize 

 a. Bentuk 

Sufiks -ize tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar.  

Contoh :  

apology “maaf” + -ize = apalogize “memaafkan” 
 
 

b. Distribusi 

 Sufiks -ize dapat melekat pada : 

 1. Kata Benda 
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 Contoh : 
 
 Equal “sama” + -ize = equalize “menyamai” 
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AFIKSASI BAHASA JAWA DIALEK SOLO 
 

 
Bahasa Jawa Dialek Solo adalah salah satu bahasa daerah yang terdapat di 

Indonesia. Bahasa ini berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Kita dapat menganalisis 

setiap bahasa untuk menentukan bentuk-bentuk dasar atau kata asalnya. 

Dalam Bahasa Jawa Dialek Solo didapati afiks-afiks seperti tersebut di bawah ini : 

 

PREFIKS       INFIKS           SUFIKS        KONFIKS 
di-  -em- -an dipun-aken 
dipun-  -el- -en ke-en 
me-  -er- -i 
ke-  -in 
n-  -um- 

 
 
1. Prefiks di- 
 
 a. Bentuk 
   Prefiks di- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar 

yang berfonem awal vokal maupun konsonan. 
 

Contoh : 
 
di- + tumbas “beli” = ditumbas “dibeli” 
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b. Distribusi 

 Prefiks di- dapat melekat pada : 

 1. Kata Benda 

  Contoh : 

  di- + setriko “setrika” = disetriko “disetrika” 
 
 

2. Kata Kerja 

 Contoh : 

 di- + tumbas “beli” = ditumbas “dibeli” 
 
 

3. Kata Sifat 

 Contoh : 

 di- + duka “marah” + ni = didukani “dimarahi” 
 
 

2. Prefiks dipun 

 a. Bentuk 

Prefiks dipun- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk 

dasar yang berfonem awal vokal maupun konsonan.  

Contoh : 

 dipun- + pundut “beli” dipunpundut “dibeli” 
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b. Distribusi 

 Prefiks dipun- hanya dapat melekat pada kata kerja 

 Contoh : 

 Dipun- + tahan “tahan” = dipuntahankan “ditahan” 

3. Prefiks me- 

a. Bentuk 

  Prefiks me- berobah menjadi men- apabila melekat pada bentuk dasar yang 

dimulai dengan konsonan /t,d,j/. 

 Contoh : 

 me- + damel “buat” = mendamel “membuat” 

 Prefiks me- berubah menjadi m- apabila melekat pada bentuk dasar yang dimulai dengan 

konsonan /p,b/ dan vokal. 

Contoh : 

me- + balang “lempar” = mbalang “melempar”  

Prefiks me- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar yang dimulai 

dengan konsonan / ng, d3, l, r/. 

me- + ngandap “bawah” = mengandap “ke bawah” 
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b. Distribusi Prefiks me- dapat melekat pada :  

1. Kata Kerja 

   Contoh : 

   me- + unggah “naik” = munggah “naik” 
 
 

2. Kata Sifat 

 Contoh : 

 me- + ngandap “bawah” = mengandap “ke bawah” 
 
 

4. P ref i ks ke- 

 a. Bentuk 

Prefiks ke- tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada bentuk dasar 

yang berfonem awal vokal maupun konsonan.  

      Contoh :  

      ke- + ender “hindar” = keendar “terhindar” 
 

b. Distribusi 

 Prefiks ke- dapat melekat pada : 

 1. Kata Benda 

  Contoh : 

  ke- + gunting “gunting” = kegunting “tergunting” 
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2. Kata Kerja  Contoh : 
 

ke- + guyang “siram” = keguyang “tersiram”
 
_ 

 
 
5. Prefiks N  a. Bentuk Prefiks N- akan berubah bentuk menjadi ny- bila melekat pada bentuk dasar yang berfonem awal / c, s /. Contoh :              N- + cekel “pegang” = nyekel “memegang” 
 
 

Prefiks N- akan berubah bentuk menjadi ng- bila melekat pada bentuk dasar onem awal vokal dan konsonan /k,g,r,l/. yang berfContoh : N- + adep “hadap” = ngadep “menghadap”   N- + itung “hitung” = ngitung “menghitung”N- + omel “omel” = ngomel “mengomel”   N- + goda “gods” = nggoda “menggoda”N- + lindur “igau” = ngigau “mengigau” 
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Prefiks N- akan berubah bentuk menjadi n- bila melekat pada bentuk dasar yang 

berfonem awal / t, d, j /, dengan catatan fonem / t / luluh. 

Contoh : 

N- + damel “bust” = ndamel “membuat” 

N- + tanem “tanam” = tanam “menanam” 

N- + jupuk “ambil” = njupuk “mengambil” 
 
 

b. Distribusi 

 Prefiks N- dapat melekat pada : 

 1. Kata Benda 

  N- + gunting “gunting” = nggunting “menggunting” 
 

2. Kata Kerja 
 Contoh : 
 N- + damel “bust” = ndamel “membuat” 
3. Kata Sifat 
 Contoh : 
 N- + jero “dalam” = njero “sebelah dalam” 
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KESIMPULAN 
 
 

Jika kita membandingkan dua bahasa, sedikit-dikitnya kita akan menemui 
kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan dari segala aspek yang dibandingkan. 

 
Dalam hal ini, penulis menemui persamaan dan perbedaan dalam membandingkan 

bahasa Inggris dengan afiksasi Bahasa Jawa 

 

Dialek Solo. 
1. Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa Dialek Solo prefiks yang dapat melekat hanya 

bentuk dasar yang berfonem awal vokal tidak dijumpai. 
Prefiks yang dapat melekat hanya pada bentuk dasar yang berfonem awal konsonan 
tidak dijumpai di Bahasa Jawa Dialek Solo. 

2. Prefiks Bahasa Jawa Dialek Solo dan Bahasa Inggris melekat pada bentuk dasar yang 
berfonem awal vokal atau konsonan. 

3. Prefiks yang dapat berubah bentuk apabila melekat pada bentuk dasar dijumpai pada 
Bahasa Jawa Dialek Solo. 

4. Pada Bahasa Inggris yang dapat berubah bentuk dasarnya tidak dijumpai. 
5. Dalam Bahasa Jawa Dialek Solo semua prefiks dapat melekat pada kata kerja. 
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6. Dalam Bahasa Inggris prefiks dapat melekat pada kata benda. 

7. Dalam Bahasa Inggris yang dapat melekat pada kata bilangan tidak dijumpai. 

8. Sufiks pada Bahasa Inggris bentuk dasarnya kadang-kadang mengalami perubahan 

bentuk bila dilekati oleh sufiks. 

9. Sufiks Bahasa Jawa Dialek Solo yang mengalami perubahan bentuk bila melekat pada 

bentuk dasar dan juga bentuk dasar Bahasa Jawa Dialek Solo mengalami perubahan 

bentuk bila dilekati oleh sufiks. 
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