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Sebuah jenis produk biasanya menggunakan penamaan untuk nama pada
produk mereka, untuk mengklasifikasikan, membedakan, atau sebagai ciri.
Beberapa penamaan produk digunakan untuk memberikan orang-orang informasi
dari produk tersebut. Sebuah nama adalah kata atau istilah yang digunakan untuk
pengenal. Nama warna biasanya digunakan untuk pembeda sebuah warna yang
memiliki macam jenis warna yang hampir mirip. Oleh karena itu, diperlukan
nama yang berbeda agar tidak tertukar ketika kita mengidentifikasi warna-warna.
Studi tentang kata-kata majemuk adalah salah satu hal yang menarik dalam bidang
linguistik, karena ada beberapa kata majemuk baru yang muncul terutama dalam jenis-
jenis produk. Berkenaan dengan masalah di atas, peneliti mengajukan dua pertanyaan
penelitian. Yaitu: 1) Apa struktur pembentukan kata dari kata-kata majemuk yang
digunakan dalam nama warna cat dinding Dulux; dan 2) Apa tipe makna kata
majemuk yang ditemukan pada kata-kata majemuk dari nama warna cat dinding
Dulux.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori McCarthy (2002) tentang
pembentukan kata, teori Plag (2002) tentang makna kata majemuk, teori McManis
(1987), teori McArthur (1998), dan juga teori lain untuk menganalisis data dan
menemukan makna kata-kata majemuk tersebut.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini.
Metode ini memuat identifikasi, klasifikasi dan deskripsi dari data. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata majemuk dalam Nama Warna
Cat Dinding Dulux. Peneliti kemudian menganalisa dan menginterpretasikan data
yang dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 51 data Nama Warna Cat
Dinding Dulux yang tersedia dalam produk, enam kategori pembentukan kata
telah ditemukan, yaitu kata sifat + kata benda sebanyak 11 data, kata sifat + kata
sifat sebanyak 9 data, kata benda + kata kerja sebanyak 2 data, kata benda + kata
benda sebanyak 15 data, kata benda + kata sifat sebanyak 13 data dan kata
keterangan + adjective sebanyak 1 data. Peneliti juga menemukan tipe makna kata
majemuk pada kata-kata majemuk yang terdiri dari makna kata majemuk
endosentrik sebanyak 43 data dan 8 data lainnya termasuk dalam makna kata
majemuk exosentrik.

Berdasarkan temuan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa struktur
pembentukan kata didominasi oleh kata benda + kata benda (15 data) dan tipe
makna kata majemuk yang paling didominasi oleh makna kata majemuk
endosentrik (43 data).
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