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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Phrasal Verb dengan Verba “Get” dalam Beberapa 

Novel Karya Stephenie Meyer: Kajian Sintaktis dan Semantis.” Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis partikel apa saja yang mengikuti verba 

get dan terjadinya pergeseran makna dalam terjemahan bahasa Indonesia. Data 

yang diambil dari beberapa novel karya Stephenie Meyer. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil data yang termasuk phrasal verb 

“get” kemudian mengelompokkan berdasarkan jenis phrasal verb. Selanjutnya 

penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisi tersebut. Hasil analisis dari 

phrasal verb get yaitu a) phrasal verb get dapat diikuti oleh preposisi dan 

adverbial, b) data inseparable phrasal verb dapat diikuti oleh partikel in, around, 

ahead, together, at, better, dan up sedangkan data separable phrasal verb dapat 

diikuti oleh partikel away, back, out, into, off, over, on, dan through, c) Terjadinya 

pergeseran makna dalam beberapa data separable dan inseparable phrasal verb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The title of this thesis is "Phrasal Verb ―get‖ in the novels by Stephenie 

Meyer: Syntactical and semantical study." The aim of this research is to analyze 

what kind of particles which follow by verb get and the switch of meaning in 

Indonesian translation. The data are taken from several novels by Stephenie 

Meyer. The method used is descriptive comparative. The steps in this research are 

to retrieve data including phrasal verb ―get‖ and then are grouped by types of 

phrasal verb. Furthermore, the author draws conclusions from the analysis. The 

data which have been analyzed can be concluded: a) particles that can be 

following phrasal verb get are preposition and adverbial, b) data Inseparable 

phrasal verbs can be followed by particles in, around, ahead, together, at, better, 

and up while data separable phrasal verb can be followed by the particles away, 

back, out, off, into, over, on, and through, c) There are switch meaning in some 

data separable and inseparable phrasal verb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa isyarat-isyarat, vokal atau 

simbol digunakan untuk menyampaikan ide, maksud, pikiran-pikiran untuk 

kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh kelompok masyarakat. Ketika 

menyampaikan ide, pikiran, dan keinginan kepada seseorang baik secara lisan 

maupun tulisan, orang tersebut bisa memahami pembicaraan tersebut. Itu karena 

lawan bicara dapat memahami makna yang dituangkan melalui bahasa tersebut. 

Lawan bicara dapat memahami bahasa yang digunakan jika kalimat dalam 

bahasa tersebut tersusun atau terstruktur dengan baik. Dalam bahasa Inggris, 

kalimat yang terstruktur memiliki subject, verb, dan object seperti pada contoh 

kalimat di bawah ini: 

The boy was playing ball 

     S             V            O 

We are studying English Grammar 

 S V  O 

Kalimat di atas merupakan kalimat terstruktur dalam bahasa Inggris. The 

boy dan We yang merupakan subject yang diikuti oleh was playing dan are 

studying yang merupakan kata kerja dan kata ball dan English Grammar sebagai 

objek. 

Unsur pembentuk dalam suatu kalimat itu salah satunya adalah verb atau 

kata kerja. Kata kerja atau verb adalah kata yang menunjukkan nama perbuatan 

yang dilakukan oleh subjek. Verb ada yang memerlukan partikel dan ada pula 



yang tunggal. Verb berpartikel adalah verb yang diikuti oleh partikel preposisi, 

adverb, dan preposisi dan adverb. Sedangkan verb tunggal adalah verb yang dapat 

berdiri sendiri tanpa diikuti oleh partikel. Berikut adalah contoh dari verba 

tersebut: 

(a) My teacher gave the mathematics homework for Idul Fitri‘s holiday 

 (b). You should give up smoking. 

 (c). My brother borrowed my car. I have a feeling he‘s not about to give it 

back 

Kalimat (a) merupakan contoh kalimat verba tunggal yang tidak diikuti 

oleh partikel dan memiliki makna “memberi”. Kalimat (b) merupakan jenis 

kalimat inseparable phrasal verb. Kata give yang diikuti oleh partikel up tanpa 

disisipi objek, memiliki arti menyerah. Kalimat (c) merupakan contoh kalimat 

separable phrasal verb. Kata give disisipi objek sebelum diikuti partikel back dan 

tidak mengalami pergeseran makna karena maknanya tetap mengembalikan.  

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis phrasal verb 

dengan verba get dalam beberapa novel karya Stephenie Meyer: Kajian sintaktis 

dan semantis. Pada bahasa Inggris, banyak verba yang diikuti oleh partikel seperti 

verba look, put, take dan pick. Akan tetapi penulis lebih tertarik kepada verba get 

karena kadang pembaca merasa terkecoh dengan kata get yang kemudian 

digabungkan dengan suatu partikel. Ketika verba tersebut diikuti partikel, akan 

ada yang separable verb (dapat disisipi objek dan dapat dipisahkan) dan 

inseparable verb (tidak dapat disisipi objek). Ketika phrasal verb get diikuti oleh 

partikel preposisi, adverb atau partikel lainnya tanpa disisipi objek, akan ada yang 



mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Berikut adalah beberapa contoh 

inseparable phrasal verb dan separable phrasal verb. 

Contoh: (a).George hired many lawyers to help him find way to get around 

various laws. 

              (b). Talking about politics really gets me down 

 

Pada kalimat (a) kata get  tidak disisipi oleh objek dan kalimat (b) kata get 

yang berarti „mendapatkan‟ disisipi objek me dan diikuti oleh partikel down 

mengalami pergeseran makna. Pada novel tersebut, penulis menemukan beberapa 

data yang mengandung phrasal verb dengan verba get yang kemudian dianalisis 

berdasarkan pergeseran makna yang terjadi dan partikel yang mengikutinya. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Partikel apa saja yang mengikuti verba get dan termasuk jenis phrasal 

verb apa verba get dan partikelnya? 

2. Adakah pergeseran makna phrasal verb get dalam terjemahan Bahasa 

Indonesia? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Phrasal verb dengan verba “get” 

dalam beberapa novel karya Stephenie Meyer: Kajian Sintaktis dan Semantis”, 

maka penelitian ini akan diuji berdasarkan sintaktis dan semantis. Dari beberapa 

macam phrasal verb, penulis hanya akan membahas phrasal verb dengan verba 

get saja. 



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Mendeskripsikan partikel yang mengikuti verba get. 

2. Mengetahui jenis phrasal verb get dan partikelnya. 

3. Mendeskripsikan pergeseran makna pada phrasal verb dalam terjemahan 

Bahasa Indonesia. 

  

1.5 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisis 

verba get ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu metode penelitian yang 

membandingkan dua bahasa yang berbeda. Dengan metode ini, penelitian 

memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan verba get dan bidang 

penerjemahan secara jelas. Selanjutnya, penulis mengklasifikasikan data tersebut 

ke dalam dua klasifikasi yaitu verba get separable dan verba get inseparable yang 

kemudian dibandingkan dan dianalisis.  

Pada analisis verba get penulis menganalisis pergeseran makna yang 

terjadi ketika verba get mengalami phrasal verb dengan suatu partikel dan phrasal 

verb yang tidak mengalami pergeseran makna. Untuk pengumpulan data, penulis 

mengambil dan mengumpulkan data kalimat yang terdapat dalam beberapa novel 

karya Stephenie Meyer dan terjemahannya untuk kemudian dianalisis secara 

sintaktis dan semantis. Teori-teori pendukung penelitian ini diperoleh secara studi 

kepustakaan. 

 

 

 



Langkah-langkah yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yaitu dimana penulis melakukan pengumpulan 

seluruh data, 

2. Klasifikasi atau pengelompokkan data, yaitu dimana penulis berusaha 

mengelompokkan data yang meliputi frasa, klausa, serta kalimat yang 

akan dianalisis, 

3. Analisis data, tahapan dimana penulis menganalisis data yang sudah 

ada, 

4. Penyimpulan, langkah selanjutnya dimana penulis melakukan atau 

membuat kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dimulai dengan bab I, membahas tentang pendahuluan yang 

mencangkup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi 

tentang kajian pustaka yang membahas landasan teori yang dipakai dalam 

penelitian ini. Bab III berisi tentang analisis jenis-jenis kata yang dapat 

mengikuti verba get dan jenis makna yang ada pada phrasal verb get. Bab IV 

merupakan hasil analisis data pada bab III, berisi tentang kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sintaksis 

Kata sintaksis” berasal dari bahasa Yunani sun ‟dengan‟ dan tatein 

‟menempatkan‟. Istilah tersebut secara etimologis berarti menempatkan secara 

bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok kata 

menjadi kalimat. (Verhaar, 1997:70) 

Saeed (1997:3) mengatakan “syntax is the study how words can be 

combined into sentences, yang berarti sintaksis adalah sintaksis adalah studi 

tentang bagaimana kata-kata yang bisa digabungkan menjadi suatu 

kalimat.Kemudian O‟Grady (1996:181) menjelaskan bahwa “syntax is the system 

of rules and categories that underlines sentence formation in human language.‖ 

Sintaksis adalah sebuah sistem aturan-aturan dan kategori-kategori yang 

menggarisbawahi pembentukan kalimat dalam bahasa manusia. 

Menurut Miller (2002:56) “syntax has to do with how words are put 

together to build phrases, with how phrases are put together to build clauses or 

bigger  phrases and with how clauses are put together to build a sentence.‖ 

Sintaksis merupakan kumpulan kata-kata yang bersama-sama untuk membentuk 

frasa, klausa, maupun frasa yang lebih besar serta bagaimana membangun sebuah 

kalimat. Pendapat lain mengenai pengertian sintaksis juga dikemukakan oleh 

Jacobs (1995:4) yaitu ―Syntax deals with grammatical principles, units, and 

relations involved in sentence structure.‖ Sintaksis berhubungan dengan prinsip-

prinsip tata bahasa, unit, dan hubungan yang terlibat dalam struktur kalimat. Dari 



beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah ilmu 

tatabahasa tentang bagaimana membangun sebuah kalimat yang terstruktur 

dengan baik.  

 

2.1.1 Kategori sintaksis 

Menurut Gelderen ( 2010:12) “Categories can be divided into two main 

classes: lexical and functional.‖ 

A. Kategori leksikal 

a. Nomina (noun), yaitu kata yang menamai orang, tempat, atau benda. 

Contoh: Woman, Ann, Jakarta, animal, etc. 

The woman is beautiful 

b. Verba (verb), yaitu kategori yang bersifat melakukan kegiatan. 

Contoh: Slept, write, singing, etc. 

The child was slept 

c. Adjektiva (Adjective), yaitu kategori yang menerangkan verba, adjektiva, 

dan adverbial lain. 

Contoh: Tired, beautiful, smart, etc. 

Ann is a busy person 

Busy menerangkan person adalah nomina, dengan demikian busy adalah 

adjektiva. 

d. Adverbial (Adverb), yaitu kategori yang menerngkan verba, adjektiva, dan 

adverbial lain. 

Contoh: Slowly, carefully, honestly, etc. 

He is working hard. 



Adverbial menerangkan adjektiva 

They walked slowly 

Adverbial menerangkan adverbial lain 

e. Preposisi (preposition), yaitu kategori yang menunjukkan hubungan 

antara nomina dan kata lainnya pada suatu kalimat. 

Contoh: On, at, in, etc. 

The book is on the table 

B. Kategori fungsional 

a. Determinator (Determiner), yaitu kategori yang bergabung dengan 

nomina untuk membentuk frasa nomina. 

Contoh: The, that, this, a. 

The baby is crying. 

b. Verba Bantu (Auxiliary), yaitu kategori yang terletak sebelum verba 

utama. 

Contoh: Should, would, could. 

They should come on time 

c. Konjungsi (conjunction), yaitu kata yang menghubungkan kata-kata atau 

frasa-frasa. 

Contoh: And, or, but, nor, if, when, because, so on. 

I and my mother move to another town 

 

 

 

 



2.1.2 Fungsi Sintaksis 

Menurut Verhaar (1993:173), fungsi-fungsi sintaksis merupakan tempat-

tempat kosong yang akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan memiliki 

peranan tertentu. Berikut adalah fungsi-fungsi tersebut: 

1. Subjek 

Menurut Quirk dan Greenbaum (1973:11), 

“The subject of sentence has a close general relation to what is 

being discussed, the ‖theme‖ of the sentence with the normal 

implication that something new (the predicate) is being said about 

‘a subject‘ that has already been introduced in earliers sentences.‖  

Subjek adalah penggagasan utama pada pembentukan suatu kalimat yang 

berada di awal kalimat. Subjek merupakan sebuah kata yang dapat dibedakan dan 

diperoleh dari jawaban atas pertanyaan who atau what. 

Contoh: 1) The woman cry 

The woman merupakan jawaban atas pertanyaan who. 

2) Swimming is good for your health 

Swimming merupakan jawaban atas pertanyaan what. 

2. Predikat 

Menurut Hornby (1975:656), “Predicate is part of statement which says 

something about the subject.‖Dapat diartikan bahwa predikat adalah kata yang 

mengutarakan sesuatu tentang subjek atau menceritakan tentang subjek. 

Contoh: I will take you dinner tonight 

  Will take pada contoh kalimat di atas adalah predikat. 

 



3. Objek 

Menurut Richard et. al. (1985:198) 

―Object is the noun phrase or clause or pronoun is sentences with 

transitive verb, which traditionally describe as being affected by 

action of the verb. The object of verb can be affected by the verb 

either directly or indirectly.‖ 

Dapat disimpulkan bahwa objek dapat berupa nomina frasa atau klausa 

atau pronomina yang kehadirannya ditentukan oleh verba, yaitu verba transitif. 

Contoh: She made a cake for me 

    Pada contoh kalimat di atas kata a cake adalah objek nomina dari verba 

transitif made. 

 

4. Komplemen 

Menurut Richard, et. al (1985:52), ―Part of speech which follows the verb 

and which this completes the sentence.‖Dapat diartikan bahwa 

komplemen merupakan bagian kalimat yang kedudukannya berada setelah 

kata kerja dan merupakan pelengkap kalimat. Komplemen terbagi menjadi 

dua elemen yaitu Subject complement (SC) dan Object complement (OC). 

Contoh: 

1) The man is now a famous man in the world 

Pada frasa a famous man menandakan subject complement. 

2) My parents advice Mike to be the scientist 

Pada kalimat advice Mike to be the scientist menandakan object 

complement. 



5. Adverbial 

Menurut Richard et. al, (1985:6), ―Adverb is a word that describes or adds 

the meaning of a verb, an adjective, another adverb or a sentence and which 

answer such question as how?, Where?, or When?.‖Dapat diartikan bahwa 

adverbial merupakan salah satu kelas kata yang digunakan untuk mendeskripsikan 

atau menambah makna pada verba, adjektif, adverbial lainnya pada kalimat. 

Adverbial menjawab pertanyaan seperti how, where, dan when. 

Contoh:  

How long have you work here? I have been working here for two years. 

Adverbial pada contoh kalimat di atas adalah two years, dan merupakan 

jawaban untuk pertanyaan how. 

 

2.1.3 Tataran Sintaksis 

O‟Grady (1996:182), menyatakan bahwa tataran sintaksis terdiri atas kata, 

frasa, klausa dan kalimat. Berikut adalah bahasan mengenai kata, frasa, klausa, 

dan kalimat. 

 

2.1.3.1 Kata 

Menurut Lyons (1995:46) “word may be considered purely as form 

whether spoken or written or alternatively, as composite expressions, which 

combine form and meaning.‖ Kata bisa diartikan sebagai bentuk baik dalam 

ucapan ataupun tulisan ataupun keduanya, sebagai suatu penyusunan ekspresi 

yang menggabungkan antara bentuk dan arti. Sementara itu menurut Fromkin 



(1998:63) ‖word is the smallest unit of linguistics meaning.‖ Menurutnya kata 

adalah unit terkecil dari linguistik.  

Kemudian Trask (1999:224) memberikan definisi mengenai part of speech 

atau kelas kata yaitu “ A words there are grouped into a small number of 

classes.‖Beberapa kata yang dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Pendapat 

lain juga dikemukakan oleh Trask (1999:342) bahwa kata adalah ‖a linguistics 

unit typically large than a morpheme but smaller than a phrase.‖ Kata adalah 

sebuah satuan linguistik yang lebih besar tingkatannya dari sebuah morfem tetapi 

lebih kecil dari frase.Berikut adalah beberapa contoh kelas kata atau part of 

speech: 

 

2.1.3.1.1 Kelas Kata (Part of Speech) 

Kelas kata merupakan pembagian jenis-jenis kata yang berdasarkan atas 

kesamaan makna, fungsi, dan bentuk. Hal ini diungkapkan oleh Leech (2006:126) 

Kelas kata merupakan pembagian jenis-jenis kata yang berdasarkan atas kesamaan 

makna, fungsi, dan bentuk. Hal ini diungkapkan oleh Leech (2006:126) “Word 

class (traditional term part of speech) is set of words which form. A class in terms 

of their similarity of form, function, and meaning.‖ Berikut adalah beberapa kelas 

kata yang diambil dari Http/www.Google.com: 

1. Verb (Action or Stale) 

The children playing football 

Pada contoh diatas kelas kata verb yang merupakan kata kerja 

menerangkan kata playing yang memiliki arti bermain. 

 



2. Noun (Thing or person) 

He lives in my house 

Pada contoh diatas kelas kata noun yang merupakan kata benda 

menerangkan kata He(dia laki-laki) yang jika diartikan dia tinggal di 

rumah saya. 

 

3. Adjective (Describe a noun) 

My dog is big  

Arman is smart student 

Pada contoh diatas kelas kata adjective yang merupakan kata sifat 

menerangkan kata big dan smart.Pada contoh pertama kata big memiliki 

arti besar yaitu anjing saya besar dan pada contoh kedua kata smart 

memiliki arti pintar yaitu Arman adalah murid yang pintar. 

 

4. Adverb (Describe a verb, adjective or adverb) 

My dog eats quickly 

Contoh diatas menerangkan kata quickly yang berarti adverb memiliki arti 

lahap.Jika diartikan kalimat tersebut memiliki arti Anjingku makan dengan 

lahapnya.Maksudnya makan dengan cepat karena lapar. 

 

 

 

 

 



5. Pronoun (Replaces a noun) 

She is beautiful 

Pada contoh diatas kata she termasuk kelas kata pronoun.Kata she itu 

sendiri memiliki arti dia orang ketiga perempuan.Jika diartikan kalimat 

tersebut memiliki arti dia itu cantik. 

6. Preposition (Link a noun to another word) 

We went to school on Monday 

Partikel to yang berarti preposisi menerangkan kata went yang jika 

diartikan kami pergi ke sekolah pada hari senin. 

7. Conjuction (Joins clauses sentences or words) 

I like cat and dog. 

Partikel and yang merupakan konjungsi memiliki arti dan yang 

menggabungkan dua kata yaitu cat dan dog yang jika diartikan saya 

menyukai kucing dan anjing. 

8. Interjection (Short exclamation, sometimes inserted into a sentence) 

Well! I don‘t know 

Ouch! That hurts! 

Dari uraian di atas terlihat bahwa verba merupakan bagian dari part of 

speech. Verba termasuk ke dalam kelas kata utama dalam bahasa Inggris bersama 

nomina, adjektiva, adverbial, dan lainnya. 

 

2.1.3.1.1.1 Verba 

Kata kerja atau verba berfungsi sebagai predikat di dalam suatu kalimat. 

Pengertian verba secara sederhana menurut Gelderen (2010:228) yaitu ―A lexical 



category often expressing state, act, event, or emotion.‖ Pengertian ini 

menjelaskan bahwa verba merupakan grup leksikal atau kelas kata yang 

menyatakan suatu kondisi, aksi, peristiwa, dan emosi. Sementara itu menurut 

Bloor (1995:18) berpendapat bahwa ―verb defined as words which express an 

action or state.‖ Menurutnya definisi verba adalah kata yang menyatakan 

tindakan atau pernyataan. Definisi lain dikemukakan oleh Miller (2001:285) yaitu 

―Verb is one of the major classes. Verb usually denotes an activity of some sort 

(shout, work, travel, etc), but also can denote state (sleep,sit).‖ Verba adalah 

salah satu bagian yang utama. Verbabiasanya merupakan sebuah aktifitas (shout, 

work, travel, etc), tapi juga bisa menunjukkan keadaan (sleep, sit).  

 

I run every morning (saya lari setiap pagi) 

Kata run merupakan kata kerja yang diikuti oleh subjek yang berupa kata benda 

atau nomina. 

I study English every Saturday night (Saya belajar bahasa Inggris setiap Sabtu 

malam) 

Kata study merupakan kata kerja yang diikuti oleh subjek yang berupa kata benda 

atau nomina. 

Leech (2006:119) menyatakan terdapat dua jenis verba yang terdapat 

dalam tata bahasa Inggris, yaitu verba utama dan verba bantu. 

1. Verba Utama 

Greenbaum dan Nelson (2002:92) menyatakan ―A main verb (or, ore 

simply, a verb) is a word that can be the main word in a verb phrase and 



is often the only verb.‖Verba utama merupakan verba yang dapat menjadi 

kata utama dari frasa verba dan biasanya muncul sendiri. Leech (2006:61) 

pun menyatakan ―A verb word which is not an auxiliary verb and which 

must occur in any normal clause or sentence.‖ Verba utama bukan 

merupakan verba bantu dan verba yang harus muncul dalam konstruksi 

klausa atau kalimat. 

2. Verba Bantu 

Definisi verba bantu diungkapkan oleh Miller (2002:35) yang menyatakan 

bahwa ― The term ‗auxiliary‘ reflects the facts that these verbs do not 

refer to actions or state but ‗hel‘ main verbs to build a construction.‖ Dari 

keterangan ini dapat dilihat bahwa verba bantu merupakan verba yang 

tidak mengandung makna aksi maupun kondisi. Verba ini berfungsi hanya 

sebagai bantuan dalam suatu konstruksi kalimat dan klausa. Huddleston 

dan Pullum (2005:37) menyatakan bahwa terdapat dua jenis verba bantu 

yaitu non-modal (be, have, dan do) dan modal (can, will, shall, may, dll). 

Leech selanjutnya membagi verba menjadi dua jenis yaitu finite verb dan 

non-finite verb. Seperti dijelaskan di bawah ini Leech (2006:41) 

menyatakan ―The forms of a verb that vary for present tense and past 

tense are called finite. Hence finite verbs are sometimes called ‗tensed‘ 

verbs. Both auxiliaries and main verbs have finite forms.‖ Kemudian 

Leech (2006:71) menyatakan  

―A verb form which is not finite, that is does not involve variation 

for past tense and present tense. The three non finite verb forms 

are (a) the infinite, with or without to, (b) the –ing form (often 



called present participle or gerund) and (c) the –ed form (past 

participle).‖ 

Dari dua penjelasan diatas dapat dilihat perbedaan mendasar antara 

finitedannon-finite verb berubah-ubah sesuai dengan tense. Sedangkan non-finite 

tidak mengalami perubahan yang diakhibatkan oleh tense. Dari keterangan diatas 

pun dapat dilihat bahwa terdapat beberapa bentuk non-finite verb yaitu infinite 

baik dengan to- atau tidak, -ing form atau present participle, dan –edform atau 

yang juga disebut past participle. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa verba adalah kelas 

kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dan sebagian besar verba mewakili 

unsur semantik perbuatan, keadaan, dan proses. 

 

2.1.3.2 Frasa 

Frasa adalah satuan gramatikal atau sering juga disebut gabungan kata 

yang mengisi salah satu fungsi sintaktis di dalam kalimat. Kirk Patrick (2007:61) 

mengemukakan bahwa “A phrase usually refers to a group of words that work 

together to form a grammatical unit, although, in fact, a phrase many consist of 

just one word.‖ Frasa adalah sekelompok kata yang bersama membentuk kesatuan 

yang gramatikal, walaupun terkadang frasa hanya satu kata saja.  

Sedangkan menurut Reid (2000:290) menyebutkan bahwa “A phrase is a 

group of words that is missing a subject, a verb, or both.‖ Frasa adalah sebuah 

kelompok kata yang tidak memiliki sebuah subjek, sebuah verba atau keduanya. 



Menurut Trask dalam bukunya Key Concept in Language and Linguistics 

(1999:237) frasa adalah  

“a grammatical unit which is smaller than a clause. The term 

phrase is an ancient one and it has long been use to denote a 

grammatical unit which typically (thought not invariably) consist 

of two or more words, but which does not contain all of the things 

found in a clause.‖  

Maksudnya frasa adalah unit gramatikal yang lebih kecil dari klausa yang terdiri 

dari dua kata atau lebih tetapi berbeda halnya dengan klausa. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Schmidt (1995:338) yaitu “a phrase is a group of words that 

are closely related.‖ Frasa adalah kelompok kata yang berhubungan sangat erat. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa frasa adalah 

kelompok kata atau gabungan kata yang tidak memiliki unsur subjek dan kata 

kerja finit (finite verb) serta tidak berstruktur subjek predikat atau tidak bersifat 

predikat. 

Carnie (2007:66-72) membagi frasa  menjadi lima jenis yaitu frasa 

nomina, frasa adjektiva, frasa adverbia, frasa preposisi, dan frasa verba. 

 

2.1.3.2.1 Frasa Nomina 

Carnie (2007:66-72) menyatakan “Noun phrase contains of a noun 

(usually a proper noun, pronoun, mass noun, or plural noun) can be optionally 

modified by determiners and adjectives.‖ frasa nomina terdiri dari nomina 

(biasanya berupa kata ganti benda, kata ganti orang, kata benda tak terhingga, dan 

kata benda jamak). 



Contoh: My best friend in Senior high school 

 

2.1.3.2.2 Frasa Adjektiva 

Carnie (2007:66-72) menyatakan ‖adjective phrase consists of an 

adjectives as lead, optionally proceeded and followed by modify elements.‖ Dapat 

diartikan bahwa frasa adjektiva terdiri dari adjektiva sebagai induk dan secara 

opsional didahului dan diikuti oleh unsur-unsur yang menerangkan induk tersebut. 

Contoh: He is a cute boy 

 

2.1.3.2.3 Frasa Adverbial 

Carnie (2007:66-72) menyatakan “Adverb phrase consists of an adverb as 

lead, optionally proceeced and followed by modyfying element.‖ Frasa adverbia 

dari adverbia sebagai induk dan secara opsional didahului dan diikuti oleh unsur-

unsur yang menerangkan induk tersebut. 

Contoh: He ran very fast 

 

2.1.3.2.4 Frasa Preposisi 

Carnie (2007:66-72) menyatakan “prepositional phrase consists of 

prepositional followed by a noun phrase.‖ Maksudnya frasa preposisi terdiri dari 

preposisi yang diikuti oleh frasa nomina. 

Contoh: From my daughter 

 

 



2.1.3.2.5 Frasa Verba  

Carnie (2007:66-72) menyatakan “verb phrase minimally consists of a 

single verb followed by a noun phrase, adverb phrase, and prepositional 

phrase.‖Maksudnya adalah frasa verba terdiri dari verba tunggal diikuti oleh frasa 

nomina, frasa adverbia, dan frasa preposisi. 

Contoh: I am an English department student 

 

2.1.3.3 Klausa 

Menurut Trask (1999:35) mengenai klausa “A clause is a grammatical unit 

consisting of a subject and a predicate, and every sentence must consists of one or 

more clauses.‖ Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan 

predikat dan setiap kalimat harus terdiri dari satu klausa atau lebih. Sedangkan 

menurut Hornby (2000:215) klausa atau clause merupakan “A group of words that 

includes a subject and a verb, and forms a sentence or a part of sentence.‖ Klausa 

adalah sekelompok kata yang terdiri atas subjek, dan kata kerja yang membentuk 

suatu kalimat sederhana atau bagian kalimat. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Miller (2002:6) bahwa “clause is a unit which is a minimum consist of a verb and 

its complements but which may consist of verb, its complement and its adjuncts.” 

Menurutnya klausa adalah sebuah kesatuannya sedikitnya terdiri dari verba, 

pelengkap, dan keterangan. 

Contoh: She has a neclace which is made of gold 

Which is made of gold adalah sebuah klausa karena memiliki subjek 

(which) dan predikat (is made of gold). 

 



Jenis-jenis Klausa 

 Klausa Bebas (Independent Clause) 

Klausa yang berupa kalimat utuh yang terdiri dari subjek utama dan verba. 

Menurut Azar (1999:239) ―An independent clause (or main clause) is complete 

sentence. It contains the main subject and verb of a sentence.‖ 

Contoh: Sue lives in Tokyo 

Klausa bebas dapat berdiri sendiri tanpa klausa lainnya, karena sudah 

berupa kalimat utuh. 

 Klausa Terikat (Dependent Clause) 

Klausa terikat menurut Azar (1999:239), ―A dependent clause (or 

subordinate clause is not a complete sentence. It must be connected to an 

independent clause.‖Klausa terikat tidak berbentuk kalimat utuh. 

Contoh: Where Sue lives 

Klausa terikat (dependent clause) memerlukan klausa bebas (independent 

clause) untuk menjadi bentuk kalimat utuh. 

Contoh: I know where Sue lives 

            Indep.cl.  Dep. clause 

Contoh kalimat diatas merupakan bentuk kalimat uruh yang terdiri dari I 

know sebagai independent clause  dan Sue lives sebagai dependent clause 

 

2.1.3.4 Kalimat 

Kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan 

suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Bas Aarts (1997:3) mendefinisikan 

bahwa “sentence is a string of words that begins in capital letter and ends in full 



stop and is typically used to express a state of affairs in the world”. Maksud 

definisi tersebut kalimat adalah rangkaian kata yang dimulai dengan huruf besar 

dan diakhiri tanda titik, dan pada umumnya digunakan untuk menyatakan 

peristiwa atau keadaan di dunia. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Hornby (2000:1165) yang 

mendefinisikan bahwa kalimat adalah “a set of words expressing a statement, a 

question or an order, usually containing a subject and a verb.In written 

Englishsentences began with capital letter and with a full stop.‖ Ia menjelaskan 

bahwa kalimat merupakan rangkaian beberapa kata yang biasanya memuat fungsi 

subjek dan predikat dan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda 

titik. 

Sementara itu Paul R. Kroeger (2004:5) mengemukakan bahwa “a 

sentence is nol simply a string of words, ore another.‖ Maksudnya adalah kalimat 

tidaklah sederhana seperti sebuah rangkaian kata-kata yang satu dengan kata-kata 

yang lainnya. Green baum dan Nelson (2002:4) membagi kalimat menjadi 4 tipe: 

1. Declaratives (kalimat deklaratif), biasa digunakan untuk membuat 

pernyataan atau untuk mengantarkan informasi. 

Contoh: She was attracted to an open-air-job  

2. Interrogatives (kalimat interogatif), digunakan untuk meminta 

informasi. 

Contoh: Do you have internet access at home? 

3. Imperatives (Kalimat imperative), disebut juga kalimat perintah. 

Contoh: Open the door for me 



4. Exlamatives (Kalimat ekslamatif), digunakan untuk kalimat dengan 

pemakaian nada. 

Contoh: What a good friend you are! 

 

2.2 Phrasal Verb 

Menurut McCarthy dan O‟Dell (2010) adalah ―Phrasal verb are verbs that 

combine with different preposition or adverbs to make two or three-word verbs 

that have completely new meanings and are often difficult to guess‖.Maksudnya 

adalah phrasal verb dibentuk dengan preposisi atau adverbial untuk membentuk 

dua atau tiga kata verba yang memiliki makna baru dan terkadang sulit untuk 

dimengerti.Chambers (1998:7) dalam Dictionary of Phrasal Verb 

mengungkapkan bahwa verba berpartikel biasanya disebut juga phrasal verb. 

Chambers juga mendefinisikan ―A phrasal verb is short two-words (or sometimes 

three words) phrase made up of a verb, such as get, give, make, pull, and see, and 

an adverb (an adverbial particle) or and a prepositional, such as in, off, on, out, 

and up.‖ Phrasal verb adalah frasal yang terdiri atas dua kata pendek atau 

kadang-kadang tiga kata yang terbentuk dari verba seperti get, give, make, pull, 

dan see, dan adverbial (partikel adverbial) atau preposisi seperti in, off, on, out, 

dan up.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Klammer (2000:449) yaitu ―Phrasal verb 

is a two-word verb made up of a verb plus a particle (Look it up, Try on the 

dress).‖Sementara itu menurut Greenbaum(2002:64)―Multi-word verb are 

combinations of a verb and one or more other words. They are called multi-word 

verb because it certain respects they behave as a single verb.‖Phrasal verb sering 



disebut sebagai verba multi kata ini berarti kombinasi sebuah verba dengan satu 

kata lainnya atau lebih.Kombinasi tersebut sebagai verba multi kata karena 

terbentuk dari beberapa kata tetapi phrasal verb bersifat sebagai sebuah verba 

yang memiliki satu makna. 

 

1. I can‘t make out your handwriting 

Kombinasi kata make dan kata out pada contoh diatas membentuk phrasal 

verb make out. Phrasal verb ini terbentuk dari dua kata tetapi membentuk kata 

baru yaitu memahami atau membaca. 

Menurut Downing (2006:336) ―Phrasal verb is a combination of a lexical 

verb and an verb like particle such as run in, fly away, get off, walk back, drive 

past, come over.‖Phrasal verbadalah kombinasi dari kata kerja dan leksikal kata 

kerja berpartikel seperti run in, fly away, get off, walk back, drive past, come over. 

Lebih lanjut Downing (2006:60) juga menyatakan bahwa ―Phrasal verb consist of 

a lexical verb + an adverb ‗particle‘ (p). They can be intransitive (without an 

object: get up) or transitive (taking a direct object: switch it off).‖Phrasal verb 

terdiri dari verba leksikal + „partikel‟ sebuah adverbial (p). Mereka dapat berupa 

transitif (tanpa objek: get up) atau transitif (mengambil objek langsung: switch it 

off). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Kroeger (2004:26) yang menyatakan 

bahwa ―Phrasal verb in English involved fixed combinations of a verb plus a 

prepositional particle.‖Phrasal verb dalam bahasa Inggris adalah gabungan verba 

dan partikel preposisi. 



2. She switched off the light 

Kombinasi dari kata switched (v) dan partikel off (p), menghasilkan 

phrasal verb yang bermakna mematikan. 

Partikel menurut Quirk, et.al. (1986:151) terdiri dari: 

(a) Preposisi 

Against, among, as, at, beside, for, from, into, like, of, onto, with, etc. 

(b) Preposisi dan partikel adverbial 

About, above, across, after, along, around, by, down, in, off, on, out 

(American-English), over, past, round, through, under, up, etc. 

(c) Adverbial (kecuali jika merupakan bagian dari complex preposisi 

seperti ‗out of‘). 

Aback, ahead, apart, aside, astray, away, back, forward (s), home, in 

front, on, top, out (British-English), together, dll. 

Kelompok kata pada bagian (a) merupakan partikel preposisi, bagian (b) 

dapat berfungsi sebagai adverbial dan preposisi, Sedangkan bagian (c) merupakan 

partikel adverbial. 

Coghill (2003:114) membagi phrasal verb ke dalam dua jenis yaitu 

separable dan inseparable phrasal verb. 

 

2.2.1 Separable Phrasal Verb 

Coghill (2003:114) menyatakan ―If a phrasal verb is separable, its direct 

object can come between the verb and the particle.‖Maksud pernyataan diatas 

adalah jika phrasal verb itu berjenis separable maka objek langsungnya dapat 

diletakan diantara verba dan partikel. 



 She put on her coat 

 She put her coat on 

Pada contoh diatas kata put dan on dapat disatukan ataupun dipisahkan, 

ketika kata tersebut dipisahkan, objek dapat diletakan diantara put dan on tersebut. 

Contoh lain kalimat separable phrasal verb: 

 

 I think we need to clear up the office 

 I think we need to clear it up 

Pada contoh di atas kata clear dan partikel up dapat disatukan dan 

dipisahkan.Objek it dapat disletakkan di antara clear dan partikel up. 

 

2.2.2 Inseparable Phrasal Verb 

Conghill (2003:114) ―Inseparable phrasal verb must stay together‖. 

Inseparable phrasal verb harus selalu bersama dan tidak boleh dipisahkan.Ketika 

dipisahkan kata tersebut menjadi tidak gramatikal. 

 She could not deal with the situation 

 She could not deal the situation with* 

Pada contoh diatas kata deal dan with harus disatukan. Ketika kata tersebut 

dipisahkan kata tersebut menjadi tidak gramatikal. Berikut adalah contoh kalimat 

lain dari inseparable phrasal verb: 

 I ran into my cousin in Harrods recently 

 I ran my cousin into in Harrods recently* 

Pada contoh di atas kata ran dan partikel into harus disatukan dan ketika 

dipisahkan kata tersebut menjadi tidak grammatikal. 



2.3 Semantik 

 Saeed (2000:1) mendefinisikan semantik yaitu ―Semantics is the study of 

meaning communicated through language.‖ Semantik adalah ilmu komunikasi 

sebagai bahasa. Semantik mempelajari tentang bagaimana cara berkomunikasi 

dengan bahasa. Pendapat lain dikemukakan oleh Patrick (2006:15) yaitu 

―Semantics is the study of word meaning, sentence meaning, abstracted away 

from contexts of use, is a descriptive subject.‖ Semantik adalah ilmu yang 

menerangkan tentang arti dari suatu kata, arti kalimat yang diringkas dari konteks 

kegunaannya secara deskriptif. 

 Menurut Griffits (2002:15) ―semantics, the study of word meaning and 

sentences meaning, abstracted away from contexts of use, is a descriptive 

subject.‖Definisi tersebut menyatakan bahwa semantik adalah sebuah ilmu yang 

mempelajari makna kata dan makna kalimat, menjauhi konteks kata dan kalimat 

yang digunakan, semantik adalah studi yang memaparkan secara deskriptif. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Greenbaum dan Nelson (2002:4) yaitu 

―semantics is concerned with the system of meanings in the language, the 

meanings of words and the combinatory meanings of large units.‖Menurut 

mereka semantik berkaitan dengan system susunan makna dalam satu bahasa, 

makna kata-kata dan kombinasi makna dari unit yang lebih besar. Sementara itu 

menurut O‟grady (1996:268)―Semantics is the study of meaning in human 

language, because some work in this complicates area of linguistic analysis 

presupposes considerable knowledge of other discipline (particularly logic, 

mathematics and philosophy).‖ 



 Dari pengertian semantik menurut O‟grady tersebut berarti bahwa 

semantik dalam kehidupan sosial adalah ilmu tentang makna dalam berbagai 

bidang disiplin ilmu seperti logic, mathematics, dan philosophy yang di dalamnya 

terdapat pengetahuan tentang linguistik. 

 

2.3.1 Makna 

  Trask (1999:181) menerangkan definisi makna yaitu ―The character of a 

linguistic from which allows it to be used to pick out some aspect of the non-

linguistic world.‖Makna adalah suatu karakter tatabahasa yang mengizinkan 

untuk digunakan kemudian diambil beberapa aspek dari non-tatabahasa yang ada 

di dunia. 

2.3.1.1 Makna Leksikal 

  Makna yang sesuai dengan referensi, makna yang sesuai dengan hasil 

observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan 

kita.Lyons (1995:46) menjelaskan secara umum bahwa kata, frasa, dan kalimat 

dari bahasa alami mempunyai makna, maksudnya makna leksikal adalah makna-

makna yang ada di dalam unit-unit tersebut yang terangkum dalam sebuah buku 

atau kamus yang berkaitan dengan tata bahasa.Misalnya tikus itu mati diterkam 

kucing.Kata “tikus” pada kalimat itu ditunjukkan pada binatang tikus, berkaki 

empat, dan tinggal di tempat yang kotor.Makna leksikal biasanya dipertentangkan 

dengan makna gramatikal. 

 

 



2.3.1.2 Makna Gramatikal 

  Makna gramatikal berbeda dari makna leksikal, seperti yang 

diungkapkan oleh Croft (2000:258-262) bahwa ―The distinction between lexical 

and grammatical meaning gets explained by grammaticalization: a diachronic 

process by which lexical meaning hift to grammatal meaning.‖ Maksudnya, 

perbedaan antara makna leksikal dan gramatikal dijelaskan oleh proses 

gramatikal: proses diakronis dimana makna leksikal berubah menjadi makna 

gramatikal, Menurut Butle (2005:246) “Grammatical meaning is the some total of 

the meanings of the constituent words in a complex expression and the result of 

the way the constituent are combined in the literal meaning.‖ Makna gramatikal 

adalah makna yang muncul akibat adanya penggunaan unsur bahasa dalam 

struktur bahasa atau berfungsinya sebuah kata dalam kalimat. 

Contoh: But the motionless and pathetic as a toy on the floor of her cage. 

 

2.3.1.3 Makna Kontekstual 

  Cruse (1995-16) mengemukakan ―Contextual meaning is the pull set 

of normality relations which a lexical item contracts with all conceivable 

contexts.‖Menurutnya makna kontekstual dihasilkan dari hubungan antara kata 

dengan konteksnya. 

Misalnya kepala adik berdarah karena dilempar batu oleh 

temannya.SMP 1 Rancaekek sedang menggelar acara pengangkatan kepala 

sekolah baru.Pada contoh diatas, kalimat pertama kata kepala memiliki arti salah 



satu organ tubuh manusia. Sedangkan pada kalimat kedua kata kepala memiliki 

arti atasan atau jabatan yang paling tinggi di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

ANALISIS DATA 

 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diambil 

dari beberapa novel karya Stephenie Meyer. Data yang terkumpul sebanyak 64 

data. Kemudian penulis hanya mengambil 30 data dengan rincian 14 data 

inseparable phrasal verb dan 16 data separable phrasal verb. 

 

3.1 Inseparable Phrasal Verb 

1a. I got in my truck and dug through my bag to make sure I had what I needed. 

(T:16) 

1b. Aku masuk ke truk dan mengaduk-aduk tas, memastikan semua ada disitu. 

 

Pembahasan  

Phrasal verb pada data 1a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

in. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb karena 

kata get dan in tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek. 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk past (lampau) yang diikuti oleh preposisi in. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif dengan objek my truck. 



Pada data 1b, bahasa sasaran phrasal verb get in diterjemahkan menjadi “masuk” 

yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan tersebut terlihat 

adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa “get in” ke kata “masuk”. 

Secara semantis, phrasal verb get in dalam kalimat di atas memiliki makna 

“arrive” dan diterjemahkan menjadi “tiba atau sampai” sedangkan makna leksikal 

dari phrasal verb get in berarti “masuk, memetik, memungut, dan 

mengumpulkan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get in 

mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get in memiliki makna 

“masuk” sedangkan dalam makna semantis verba tersebut berarti “tiba atau 

sampai”. 

 

2a. Write me as soon as you get  in. Tell me how your flight was. Is it raining? I 

miss you already. 

2b. Kirimi aku kabar begitu kau sampai. Ceritakan bagaimana 

penerbanganmu. Apakah hujan? Aku sudah merindukanmu. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 2a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

in. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb karena 

kata get dan in tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek. 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh preposisi in. Kedua kata tersebut 



membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

memerlukan objek. Pada data 2b, bahasa sasaran phrasal verb get in 

diterjemahkan menjadi “sampai” yang juga merupakan verba transitif. Namun 

dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa “get in” 

ke kata “sampai”. 

Secara semantis, phrasal verb get in dalam kalimat di atas memiliki makna 

“arrive” dan diterjemahkan menjadi “tiba atau sampai” sedangkan makna leksikal 

dari phrasal verb get in berarti “masuk, memetik, memungut, dan 

mengumpulkan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get in tidak 

mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get in memiliki makna 

“sampai” dan dalam makna semantis verba tersebut berarti “tiba atau sampai”. 

  

3a. Once I got around the cafeteria, building three was easy to spot. A large black 

"3" was painted on a white square on the east corner. (T:9) 

3b Begitu sampai di kafetaria, gedung tiga dengan mudah kutemukan. Angka 

“tiga” hitam besar dicat di kotak persegi putih di pojok sebelah timur. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 3a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

around. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb 

karena kata get dan around tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk past (lampau) yang diikuti oleh preposisi around. Kedua kata tersebut 



membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif dengan objek the 

cafetaria. Pada data 3b, bahasa sasaran phrasal verb get around diterjemahkan 

menjadi “sampai” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan 

tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get around‖ ke kata 

“sampai” 

Secara semantis, phrasal verb get around dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―circumvent‖ dan diterjemahkan menjadi “mengelakkan” sedangkan 

makna leksikal dari phrasal verb get around berarti “membujuk, dating”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get around mengalami pergeseran 

makna karena dalam bahasa sasaran get around memiliki makna “sampai” 

sedangkan dalam makna semantis verba tersebut berarti “mengelakkan”. 

 

4a. If she couldn‘t get around the wolves, she would eventually try to go through 

them. (NM:178) 

4b. Kalau ia tidak bisa menghindari para wolves, akhirnya ia akan berusaha 

menerobos pertahanan mereka. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 4a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

around. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb 

karena kata get dan around tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 



Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh preposisi around. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif dengan objek 

the wolves. Pada data 4b, bahasa sasaran phrasal verb get around diterjemahkan 

menjadi “menghindari” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari 

terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get 

around‖ ke kata “menghindari” 

Secara semantis, phrasal verb get around dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―circumvent‖ dan diterjemahkan menjadi “mengelakkan” sedangkan 

makna leksikal dari phrasal verb get around  berarti membujuk, datang. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get around mengalami pergeseran 

makna karena dalam bahasa sasaran get around memiliki makna “menghindari” 

sedangkan dalam makna semantis verba tersebut berarti “mengelakkan”. 

 

5a. ―I‘m sorry, we havent‘t been introduced properly at all, have we? It‘s just that 

I feel like I know you already, and I tend get ahead of myself.‖ (NM:235) 

5b. “Maaf, kita belum berkenalan, bukan? Aku hanya merasa seperti sudah 

mengenalmu, dan aku cenderung suka mendului. 

 

 

 



Pembahasan 

Phrasal verb pada data 5a di atas terdiri dari verba get yang diikuti oleh 

partikel ahead. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal 

verb karena kata get dan ahead tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh preposisi ahead. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif dengan objek 

myself. Pada data 5b, bahasa sasaran phrasal verb get ahead diterjemahkan 

menjadi “mendului” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan 

tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get ahead‖ ke kata 

„mendului‟ 

Secara semantis, phrasal verb get ahead dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to do or say something sooner‖ dan diterjemahkan menjadi “bertindak 

cepat” sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get ahead berarti “kemajuan, 

maju, dan berkembang”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get 

ahead mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get ahead 

memiliki makna “mendului” sedangkan dalam makna semantis verba tersebut 

berarti “bertindak cepat”. 

 

6a. But I was getting ahead of myself. Something else had to happen first. 

(NM:146) 

6b. Tapi aku terlampau cepat. Ada hal lain yang harusnya terjadi lebih dulu. 



Pembahasan 

Phrasal verb pada data 6a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

ahead. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb 

karena kata get dan ahead tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk –ing participle yang diikuti oleh preposisi ahead. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif dengan objek myself. 

Pada data 6b, bahasa sasaran phrasal verb get ahead diterjemahkan menjadi 

“terlampau cepat” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan 

tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get ahead‖ ke kata 

“terlampau cepat” 

Secara semantis, phrasal verb get ahead dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to do or something sooner‖ dan diterjemahkan menjadi “bertindak cepat” 

sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get ahead berarti “maju atau 

kemajuan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get ahead tidak 

mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get ahead memiliki 

makna “terlampau cepat” dan dalam makna semantis verba tersebut berarti 

“bertindak cepat”. 

 

 



7a. This is was Washington, though, and the inevitable rain eventually broke up 

the party; Billy‘s living room was much too small to provide an option for 

continuing the get-together. (NM:74) 

7b. Tapi, ini Washington, dan akhirnya hujan membubarkan pertemuan kami; 

ruang tamu Billy kelewat sempit untuk melanjutkan acara kumpul-kumpul 

kami. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 7a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

together. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb 

karena kata get dan together tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial together. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

membutuhkan objek. Pada data 7b, bahasa sasaran phrasal verb get-together 

diterjemahkan menjadi “kumpul-kumpul” yang juga merupakan verba intransitif. 

Namun dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa 

―get-together‖ ke kata “kumpul-kumpul”. 

Secara semantis, phrasal verb get-together dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―social meeting‖ dan diterjemahkan menjadi “bersosialisasi” sedangkan 

makna leksikal dari phrasal verb get-together berarti “berkumpul, mencapai 

kesepakatan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get-together 



mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get-together memiliki 

makna “kumpul-kumpul” dan dalam makna semantis verba tersebut berarti 

“bersosialisasi”. 

 

8a. And now I‘m off to California and you‘ll be in Alaska and I‘m going to miss 

you so much! You have to promise that we‘ll get together sometimes! I‘m so 

glad you‘re having a party (E:202) 

8b. Dan sekarang aku berangkat ke California dan kau ada di Alaska dan aku akan 

sangat merindukanmu! Kau harus janji bahwa suatu saat kita akan bersama-

sama! Aku sangat senang kau mengadakan pesta 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 8a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

together. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb 

karena kata get dan together tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial together. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

membutuhkan objek. Pada data 8b, bahasa sasaran phrasal verb get together 

diterjemahkan menjadi “bersama-sama” yang juga merupakan verba intransitif. 

Namun dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa 

―get together‖ ke kata “bersama-sama”. 



Secara semantis, phrasal verb get together dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―social meeting‖ dan diterjemahkan menjadi “bersosialisasi” sedangkan 

makna leksikal dari phrasal verb get together berarti “berkumpul, mencapai 

kesepakatan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get together 

mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get together memiliki 

makna “bersama-sama” sedangkan dalam makna semantis verba tersebut berarti 

“bersosialisasi”. 

 

9a.He knew what I was getting at. ―You did say my name,‖ he admitted. (T:151) 

9b. Ia tahu maksudku. “ Kau memanggil namaku,” ia mengaku. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 9a di atas terdiri dari verba get yang diikuti oleh 

partikel at. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb 

karena kata get dan at tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk –ing participle yang diikuti oleh preposisi at. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

membutuhkan objek. Pada data 9b, bahasa sasaran phrasal verb get at 

diterjemahkan menjadi “maksudku” yang juga merupakan verba intransitif. 

Namun dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa 

―get at‖ ke kata “maksudku”. 



Secara semantis, phrasal verb get at dalam kalimat di atas memiliki makna 

―to explain or understand something‖ dan diterjemahkan menjadi “bermaksud” 

sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get at berarti “mengambil, mencari, 

bermaksud dan mengerjakan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb 

get at tidak mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get at 

memiliki makna “maksudku” dan dalam makna semantis verba tersebut berarti 

“bermaksud”. 

 

10a.―What?‖ I wasn‘t sure what he was getting at. (T:43) 

10b. “Apa?” Aku tak yakin maksud perkataannya 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 10a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

at. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb karena 

kata get dan at tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk –ing participle yang diikuti oleh preposisi at. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

membutuhkan objek. Pada data 10b, bahasa sasaran phrasal verb get at 

diterjemahkan menjadi “maksud” yang juga merupakan verba intransitif. Namun 

dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get 

at‖ ke kata “maksud”. 



Secara semantis, phrasal verb get at dalam kalimat di atas memiliki makna 

―to explain or understand something‖ dan diterjemahkan menjadi “bermaksud” 

sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get at berarti “mengambil, mencari, 

bermaksud dan mengerjakan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb 

get at tidak mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get at 

memiliki makna “maksud” dan dalam makna semantis verba tersebut berarti 

“bermaksud”. 

 

11a. Charlie had gotten up who knows how early to put snow chains on my truck. 

(T:28) 

11b. Charlie telah bangun entah sepagi apa untuk mengikatkan rantai salju di 

trukku. 

 

 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 11a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

up. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb karena 

kata get dan up tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk past participle yang diikuti oleh adverbial up. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

membutuhkan objek. Pada data 11b, bahasa sasaran phrasal verb get up 

diterjemahkan menjadi “bangun” yang juga merupakan verba intransitif. Namun 



dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get 

up‖ ke kata “bangun”. 

Secara semantis, phrasal verb get up dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to wake up‖ dan diterjemahkan menjadi “bangun” sedangkan makna 

leksikal dari phrasal verb get up berarti “bangun, berdiri”. Dari penjelasan di atas, 

terjemahan phrasal verb get up tidak mengalami pergeseran makna karena dalam 

bahasa sasaran get up memiliki makna “bangun” dan dalam makna semantis verba 

tersebut berarti “bangun”. 

 

12a. A chair scooted from the table, scraping loudly across the floor. I pictured 

Charlie getting up; there was no way Alice would make that kind of 

noise.(NM:202) 

12b. Terdengar suara kursi didorong menjauhi meja, menggesek lantai dengan 

suara keras. Aku membayangkan Charlie berdiri; tak mungkin Alice 

menghasilkan suara seberisik itu.  

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 12a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

up. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb karena 

kata get dan up tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk -ing participle yang diikuti oleh adverbial up. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 



membutuhkan objek. Pada data 12b, bahasa sasaran phrasal verb get up 

diterjemahkan menjadi “berdiri” yang juga merupakan verba intransitif. Namun 

dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get 

up‖ ke kata “berdiri”. 

Secara semantis, phrasal verb get up dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to wake up‖ dan diterjemahkan menjadi “bangun” sedangkan makna 

leksikal dari phrasal verb get up berarti “bangun, berdiri”. Dari penjelasan di atas, 

terjemahan phrasal verb get up mengalami pergeseran makna karena dalam 

bahasa sasaran get up memiliki makna “berdiri” dan dalam makna semantis verba 

tersebut berarti “bangun”. 

 

13a. ―You are my life. You're the only thing it would hurt me to lose." I was 

getting better at this. It was easy to admit how much I needed him. (T:246) 

13b. “Kaulah hidupku. Hanya kehilangan dirimu yang bisa 

menyakitiku.” Aku semakin baik dalam hal ini. Mudah 

rasanya mengakui betapa aku sangan membutuhkanmu.  

 

Pembahasan 

 

Phrasal verb pada data 13a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

better. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb 

karena kata get dan better tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk -ing participle yang diikuti oleh adverbial better. Kedua kata tersebut 



membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

membutuhkan objek. Pada data 13b, bahasa sasaran phrasal verb get better 

diterjemahkan menjadi “semakin baik” yang juga merupakan verba intransitif. 

Namun dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa 

―get better‖ ke kata “semakin baik”. 

Secara semantis, phrasal verb get better dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to improve‖ dan diterjemahkan menjadi “bertambah baik” sedangkan 

makna leksikal dari  phrasal verb get better berarti “lebih baik”. Dari penjelasan 

di atas, terjemahan phrasal verb get better tidak mengalami pergeseran makna 

karena dalam bahasa sasaran get better memiliki makna “semakin baik” dan 

dalam makna semantis verba tersebut berarti “bertambah baik”. 

 

14a. He stared at me and I looked down quickly. "I think we both know it's not 

getting better." (NM:47) 

14b. Ia memandangiku dan aku terburu-buru menunduk. “Kurasa kita sama-sama 

tahu keadaan ternyata belum membaik juga.” 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 14a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

better. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah inseparable phrasal verb 

karena kata get dan better tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk -ing participle yang diikuti oleh adverbial better. Kedua kata tersebut 



membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

membutuhkan objek. Pada data 14b, bahasa sasaran phrasal verb get better 

diterjemahkan menjadi “membaik” yang juga merupakan verba intransitif. Namun 

dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get 

better‖ ke kata “membaik”. 

Secara semantis, phrasal verb get better dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to improve‖ dan diterjemahkan menjadi “memperbaiki, bertambah baik” 

sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get better berarti “lebih baik”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get better  tidak mengalami 

pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get better memiliki makna 

“membaik” dan dalam makna semantis verba tersebut berarti “bertambah baik”. 

 

 

3.2. Separable Phrasal Verb 

15a. To make matters worse, Chief Swan arrived before they could get me safely 

away. (T:30) 

15b.Yang membuat segalanya lebih parah, Kepala Polisi Swan tiba sebelum 

mereka membawaku pergi dengan selamat.  

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 15a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

away. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena 

kata get dan away dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 



Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial away. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena disisipi 

oleh objek me. Pada data 15b, bahasa sasaran phrasal verb get away 

diterjemahkan menjadi “membawaku pergi” yang juga merupakan verba transitif. 

Namun dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa 

―get away‖ ke kata “membawaku pergi”. 

Secara semantis, phrasal verb get away dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to escape from someone, or some place‖ dan diterjemahkan menjadi 

“melarikan diri” sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get away berarti 

“meloloskan atau melarikan diri”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal 

verb get away mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get 

away memiliki makna “membawaku pergi” dan dalam makna semantis verba 

tersebut berarti “melarikan diri”. 

 

16a. I had to run out, to get away before I could speak the words that would make 

you follow…" (T:139) 

16b. Aku harus pergi, menghilang, sebelum aku mengucapkan kata-kata yang bisa 

membuatmu mengikutiku...” 

 

 

 

 



Pembahasan 

Phrasal verb pada data 16b terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

away. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah  separable phrasal verb karena 

kata get dan away dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial away. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

memerlukan objek. Pada data 16b, bahasa sasaran phrasal verb get away 

diterjemahkan menjadi “menghilang” yang juga merupakan verba intransitif. 

Namun dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa 

―get away‖ ke kata “menghilang”. 

Secara semantis, phrasal verb get away dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to escape from someone, or some place‖ dan diterjemahkan menjadi 

“melarikan diri” sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get away berarti 

“meloloskan atau melarikan diri”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal 

verb get away mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get 

away memiliki makna “menghilang” sedangkan dalam makna semantis verba 

tersebut berarti “melarikan diri”. 

 

17a. He played intelligently, keeping the ball low, out of the reach of Rosalie's 

always-ready hand in the outfield, gaining two bases like lightning before 

Emmett could get the ball back in play. (T:194) 



17b. Ia bermain pintar, menjaga bola tetap rendah, jauh dari jangkauan Rosalie 

yang tangannya selalu siap di pinggir lapangan, melampaui dua base bagai 

kilat sebelum Emmett berhasil mengembalikan bolanya dalam permainan. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 17a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

away. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena 

kata get dan back dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial back. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena disisipi 

objek the ball. Pada data 17b, bahasa sasaran phrasal verb get back diterjemahkan 

menjadi “mengembalikan” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari 

terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get back‖ 

ke kata “mengembalikan”. 

Secara semantis, phrasal verb get back dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to return‖ dan diterjemahkan menjadi “mengembalikan” sedangkan 

makna leksikal dari phrasal verb get back berarti “kembali, menerima kembali, 

pulang, dan mundur”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get back 

tidak mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get back 

memiliki makna “mengembalikan” dan dalam makna semantis verba tersebut 

berarti “mengembalikan”. 

 



18a. By the time we got back to La Push, I was twenty-three and he was thirty—he 

was definitely weighting skills in his favor. (NM:73) 

18b. Saat kami tiba kembali di La Push, umurku 23 tahun dan dia 30—jelas ia 

menambahkan keahliannya mengutak atik mesin untuk mendongkrak 

umurnya. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 18a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

away. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena 

kata get dan back dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial back. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba intransitif karena tidak 

memerukan objek. Pada data 18b, bahasa sasaran phrasal verb get back 

diterjemahkan menjadi “mengembalikan” yang juga merupakan verba intransitif. 

Namun dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa 

―get back‖ ke kata “kembali”. 

Secara semantis, phrasal verb get back dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to return‖ dan diterjemahkan menjadi “mengembalikan” sedangkan 

makna leksikal dari phrasal verb get back berarti “kembali, menerima kembali, 

pulang, dan mundur”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get back 

mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get back memiliki 

makna “kembali” sedangkan dalam makna semantis verba tersebut berarti 

“mengembalikan”. 



 

19a. Nighttime was the most likely time that they would come looking ior me, and 

what could I say to get Charlie out of the house? (NM:126) 

19b. Kemungkinan besar mereka akan datang mencariku pada malam hari, dan 

alas an apa yang bisa kuutarakan untuk membuat Charlie keluar dari rumah? 

 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 19a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

out. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena 

kata get dan out dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial out. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena disisipi objek 

Charlie. Pada data 19b, bahasa sasaran phrasal verb get out diterjemahkan 

menjadi “keluar” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan 

tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get out‖ ke kata 

“keluar”. 

Secara semantis, phrasal verb get out dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―escape‖ dan diterjemahkan menjadi “keluar” sedangkan makna leksikal 

dari phrasal verb get out berarti “keluar, mengeluarkan, dan membuang”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get out tidak mengalami pergeseran 



makna karena dalam bahasa sasaran get out memiliki makna “keluar” dan dalam 

makna semantis verba tersebut berarti “keluar”. 

 

20a. When I got out of my truck at school, I saw why I'd had so little trouble. 

(T:28) 

20b. Ketika turun dari truk sesampainya di sekolah, aku tahu kenapa aku nyaris 

tidak mendapat masalah. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 20a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

out. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena 

kata get dan out dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial out. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena diikuti objek my 

truck. Pada data 20b, bahasa sasaran phrasal verb get out diterjemahkan menjadi 

“turun” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan tersebut 

terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get out‖ ke kata “turun”. 

Secara semantis, phrasal verb get out dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―escape‖ dan diterjemahkan menjadi “keluar” sedangkan makna leksikal 

dari phrasal verb get out berarti “keluar, mengeluarkan, dan membuang”. Dari 

penjelasan di atas terjemahan phrasal verb get out mengalami pergeseran makna 



karena dalam bahasa sasaran get out memiliki makna “turun” sedangkan dalam 

makna semantis verba tersebut berarti “keluar”. 

 

21a. He helped me get Mike into the back of the car, and handed him the bucket 

with a serious gaze. (NM:107) 

21b. Ia membantuku menaikkan Mike ke kursi belakang lalu menyodorkan 

wadah itu padanya dengan mimik serius 

 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 21a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

into. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah  separable phrasal verb karena 

kata get dan into dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh preposisi into. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena disisipi objek 

Mike. Pada data 21b, bahasa sasaran phrasal verb get into diterjemahkan menjadi 

“menaikkan” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan 

tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get into‖ ke kata 

“menaikkan”. 

Secara semantis, phrasal verb get intodalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to enter something or some place‖ dan diterjemahkan menjadi “masuk ke 

suatu tempat” sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get into berarti 



memasuki, mendapat, memasukkan, jatuh dan naik. Dari penjelasan di atas, 

terjemahan phrasal verb get into tidak mengalami pergeseran makna karena 

dalam bahasa sasaran get into memiliki makna “memasuki” dan dalam makna 

semantis verba tersebut berarti “masuk ke suatu tempat”. 

 

22a.I didn‘t want to get into the safety hazards that dancing 

 presented, so I quickly made new (T:37) 

22b. Aku tak jadi mengatakan bahaya yang bakal muncul bila aku berdansa, 

 jadi aku langsung menyusun rencana baru. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 22a dari verba get yang diikuti oleh partikel into. 

Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena kata get 

dan into dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek. 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk  past (lampau) yang diikuti oleh preposisi into. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif dengan objek the safety 

hazards. Pada data 22b, bahasa sasaran phrasal verb get into diterjemahkan 

menjadi “muncul” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan 

tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa “get into” ke kata 

“muncul”. 



Secara semantis, phrasal verb get into dalam kalimat di atas memiliki 

makna “to enter something or some place” dan diterjemahkan menjadi “memasuki 

sesuatu atau suatu tempat” sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get into 

berarti “memasuki, mendapat, memasukkan, jatuh dan naik”. Dari penjelasan di 

atas, terjemahan phrasal verb get into mengalami pergeseran makna karena dalam 

bahasa sasaran get into memiliki makna “muncul” sedangkan dalam makna 

semantis verba tersebut berarti “masuk ke suatu tempat”. 

 

23a. "Don't tell me what to do!" Charlie yelled. "Give her to me. Get your hands 

off her!" (NM:251) 

23b. “Jangan ajari aku!” teriak Charlie. “Berikan dia padaku. Jangan sentuh 

dia!” 

 

 Pembahasan 

Phrasal verb pada data 23a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

off. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena kata 

get dan off dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial off. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena disisipi objek 

your hands. Pada data 23b, bahasa sasaran phrasal verb get off diterjemahkan 

menjadi “jangan sentuh” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari 



terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get off‖ ke 

kata “jangan sentuh”. 

Secara semantis, phrasal verb get off dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to get down‖ dan diterjemahkan menjadi “turun” sedangkan makna 

leksikal dari phrasal verb get off berarti “turun, berangkat, dan memulai”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get off mengalami pergeseran makna 

karena dalam bahasa sasaran get off  memiliki makna “jangan sentuh” sedangkan 

dalam makna semantis verba tersebut berarti “turun”. 

 

24a. There would be more people around once I got off this deserted street. (T:80) 

24b. Akan ada lebih banyak orang begitu aku keluar dari jalanan sepi ini 

 

 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 24a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

off. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena kata 

get dan off dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial off. Kedua kata tersebut 

membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena tidak 

membutuhkan objek. Pada data 24b, bahasa sasaran phrasal verb get off 

diterjemahkan menjadi “keluar” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari 



terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get off‖ ke 

kata “keluar”. 

Secara semantis, phrasal verb get off dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to get down‖ dan diterjemahkan menjadi “turun” sedangkan makna 

leksikal dari phrasal verb get off berarti “turun, berangkat, dan memulai”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get off mengalami pergeseran makna 

karena dalam bahasa sasaran get off memiliki makna “keluar” sedangkan dalam 

makna semantis verba tersebut berarti “turun”. 

 

25a. I reluctantly went to sit by her, trying to convince myself it would be better to 

get it over with as soon as possible. (T:104) 

25b. Dengan enggan aku duduk di sebelahnya, mencoba menyakinkan diriku 

sendiri lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin. 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 25a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

over. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena 

kata get dan over dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial over. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena disisipi 

objek it. Pada data 25b, bahasa sasaran phrasal verb get over diterjemahkan 

menjadi “menyelesaikannya” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari 



terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get over‖ 

ke kata “menyelesaikannya”. 

Secara semantis, phrasal verb get over dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―overcome‖ dan diterjemahkan menjadi “mengatasi, menanggulangi” 

sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get over berarti “mengatasi, 

meyakinkan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get over 

mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get over memiliki 

makna “menyelesaikannya” sedangkan dalam makna semantis verba tersebut 

berarti “mengatasi, menanggulangi”. 

 

26a. It was impossible, being in this house, not to realize that Charlie had never 

gotten over my mom. It made me uncomfortable (T:8) 

26b. Rasanya mustahil berada di rumah ini, dengan tidak menyadari bahwa 

Charlie belum bisa melupakan ibuku. Itu membuatku tidak nyaman. 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 26a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

over. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena 

kata get dan over dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk past participle (yang akan datang) yang diikuti oleh adverbial over. 

Kedua kata tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif 

karena diikuti objek my mom. Pada data 26b, bahasa sasaran phrasal verb get over 

diterjemahkan menjadi “melupakan” yang juga merupakan verba transitif. Namun 



dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get 

over‖ ke kata “melupakan”. 

Secara semantis, phrasal verb get over dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―overcome‖ dan diterjemahkan menjadi “mengatasi, menanggulangi” 

sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get over berarti “mengatasi, 

meyakinkan”. Dari penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get over 

mengalami pergeseran makna karena dalam bahasa sasaran get over memiliki 

makna “melupakan” sedangkan dalam makna semantis verba tersebut berarti 

“mengatasi, menanggulangi”. 

 

27a.We could try to stop Edward ourselves—if Emmett could get his hands on 

him, we might be able to stop him long enough to convince him you're alive. 

(NM:214) 

27b. Kami bisa saja berusaha menghentikan Edward sendiri—kalau Emmett bisa 

menemukannya, mungkin kami bisa meyakinkan dia bahwa kami masih 

hidup. 

  

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 27a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

on. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena kata 

get dan on dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial on. Kedua kata tersebut 



membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena diikuti objek his 

hands. Pada data 27b, bahasa sasaran phrasal verb get on diterjemahkan menjadi 

“menemukannya” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan 

tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get on‖ ke kata 

“menemukannya”. 

Secara semantis, phrasal verb get on dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to climb onto something‖ dan diterjemahkan menjadi “menaiki” 

sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get on berarti “naik, berhasil”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get on mengalami pergeseran makna 

karena dalam bahasa sasaran get on memiliki makna “menemukannya” sedangkan 

dalam makna semantis verba tersebut berarti menaiki. 

 

28a. "Whatever made him get on that plane… it was leading him to those rooms." 

(T:217) 

28b. “Apapun yang membuatnya naik ke pesawat itu, yang membimbingnya 

ke ruangan-ruangan itu.” 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 28a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

on. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb karena kata 

get dan on dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh adverbial on. Kedua kata tersebut 



membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena diikuti objek 

plane. Pada data 28b, bahasa sasaran phrasal verb get on diterjemahkan menjadi 

“naik” yang juga merupakan verba transitif. Namun dari terjemahan tersebut 

terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get on‖ ke kata “naik”. 

Secara semantis, phrasal verb get on dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―to climb onto something‖ dan diterjemahkan menjadi “naik atau menaiki” 

sedangkan makna leksikal dari phrasal verb get on berarti “naik, berhasil”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get on tidak mengalami pergeseran 

makna karena dalam bahasa sasaran get on memiliki makna “naik” dan dalam 

makna semantis verba tersebut berarti “menaiki”. 

 

29a. I struggled to get my arms through the right holes. (T:209) 

29b. Aku  berjuang memasukkan tanganku te lubang yang tepat.  

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 29a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

through. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb 

karena kata get dan through dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara semantis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh preposisi through. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena disisipi 

objek my arms. Pada data 29b, bahasa sasaran phrasal verb get through 

diterjemahkan menjadi “memasukkan tanganku” yang juga merupakan verba 



transitif. Namun dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu 

dari frasa ―get through‖ ke kata “memasukkan tanganku”. 

Secara semantis, phrasal verb get through dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―use up‖ dan diterjemahkan menjadi “menghabiskan” sedangkan makna 

leksikal dari phrasal verb get through berarti “melintas, lulus, selesai”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get through mengalami pergeseran 

makna karena dalam bahasa sasaran get through memiliki makna “memasukkan 

tanganku” dan dalam makna semantis verba tersebut berarti “menghabiskan”. 

 

30a. "Hey, Dad," he called as he ducked to get through the front door. "Look who 

stopped by." (NM:65) 

30b. “Hei , Dad,” serunya waktu kami merunduk melewati pintu depan. “Lihat 

siapa yang datang.” 

 

Pembahasan 

Phrasal verb pada data 30a terdiri dari verba get yang diikuti oleh partikel 

through. Jenis phrasal verb pada data di atas adalah separable phrasal verb 

karena kata get dan through dapat dipisahkan atau disisipi oleh objek 

Secara sintaktis, verba get pada data di atas merupakan verba yang 

berbentuk present (sekarang) yang diikuti oleh preposisi through. Kedua kata 

tersebut membentuk phrasal verb yang merupakan verba transitif karena disisipi 

objek the front door. Pada data 30b, bahasa sasaran phrasal verb get through 

diterjemahkan menjadi “melewati” yang juga merupakan verba transitif. Namun 



dari terjemahan tersebut terlihat adanya pergeseran tataran yaitu dari frasa ―get 

through‖ ke kata “melewati”. 

Secara semantis, phrasal verb get through dalam kalimat di atas memiliki 

makna ―use up‖ dan diterjemahkan menjadi “menghabiskan” sedangkan makna 

leksikal dari phrasal verb get through berarti “melintas, lulus, selesai”. Dari 

penjelasan di atas, terjemahan phrasal verb get through mengalami pergeseran 

makna karena dalam bahasa sasaran get through memiliki makna “melintasi” dan 

dalam makna semantis verba tersebut berarti “menghabiskan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari beberapa novel karya Stephenie Meyer, penulis mendapatkan 

beberapa data yang kemudian dibandingkan dengan novel padanannya. Setelah 

menganalisis berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan verba get, penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Partikel yang mengikuti verba get dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu: 

inseparable phrasal verb: in, around, ahead, together, at, better, dan up 

Separable phrasal verb: away, back, out, into, off, over, on, dan through 

2. Makna phrasal verb get  dalam terjemahan bahasa Indonesia mengalami 

pergeseran makna. Phrasal verb get dengan jenis separable phrasal verb lebih 

banyak mengalami pergeseran makna daripada inseparable phrasal verb yang 

dipengaruhi oleh adverbial yang mengikuti phrasal verb get tersebut. 

3. pergeseran makna daripada inseparable phrasal verb karena dipengaruhi oleh 

adverbial yang mengikuti phrasal verb get tersebut 

 

 

 

 



4.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai verba get pada beberapa novel 

karya Stephenie Meyer dan terjemahannya yang dianalisis berdasarkan sintaksis 

dan semantis, penulis menyadari bahwa topik yang berkaitan dalam skripsi ini 

masih ada bagian yang belum diteliti. Penulis menyarankan bagi para pembaca 

untuk meneruskan phrasal verb yang lain karena masih terdapat banyak phrasal 

verb yang dapat dianalisis diantaranya verba pick, give, dan masih banyak lagi 
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