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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 Dalam bab ini penulis akan membahas tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian yang selanjutnya akan digunakan untuk 

menganalisis data pada bab tiga. Teori yang berhubungan dengan penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu teori-teori yang berhubungan 

dengan sintaksis dan teori-teori yang berhubungan dengan semantik. 

2.1 Sintaksis 

Kata Sintaksis (atau syntax dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa 

yunani sun yang artinya dengan dan tattein yang artinya menempatkan. Secara 

etimologis, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi 

kelompok kata atau kalimat (Verhaar, 1986:70) 

Menurut Hill dan Alwasilah (1993:114) “syntax is the study and rules of 

the relation between wors to another as expression of idea and parts of the 

structures of the sentence; the study and the science of sentence construction.” 

Menurut Richard, Platt dan Webber (1985:285) “Syntax is the study of how 

words combine to form sentences and the ruleswhich govern the formation of 

sentences.” 

Definisi lain mengenai sintaksis diungkapkan juga oleh Radford (2004:1): 

syntax is the study of the way in which phrases and sentences are structured out of 

words, and so addresses question like „What is the structure of sentence and what 
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is the nature of the grammatical operations by which its component words are 

combined together to form the overall sentence stucture. 

Ramlan (1996:22) Mengemukakan bahwa satuan wacana terdiri dari unsur-unsur 

yang berupa kalimat; satuan kalimat terdiri dari unsur-unsur yang berupa klausa; 

satuan klausa terdiri dari unsur-unsur yang berupa frasa; dan frasa terdiri dari 

unsur-unsur yang berupa kata. 

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Tarigan (1984:4) yang mengatakan bahwa; 

’Sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur-

struktur kalimat, klausa dan frasa.” 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis merupakan cabang 

linguistik yang mempelajari tentang bagaimana kata-kata bergabung dalam 

membentuk kalimat serta kaidah-kaidah pembentukan kalimat.  

 

2.1.1 Satuan sintaksis 

 Satuan – satuan sintaksis mencakup kata, frasa, klausa dan kalimat. 

Berikut penjelasan dari satuan-satuan sintaksis tersebut: 

2.1.1.1 Kata    

Menurut Verhaar (1986:52) dikatakan bahwa; “Kata yaitu morfem bebas yang 

dapat berdiri sendiri.” 
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 Leech (2006:126) mengungkapkan “word class (traditional terms: „part of 

speech‟) is a set of words which form a class in terms of their similarity of form, 

function and meaning.” 

 Dalam bukunya Gorys Keraf mengemukakan; “Kata adalah satuan terkecil yang 

diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagiannya dan yang 

mengandung sebuah ide.” (1991:44) 

Richard Platt dan webber (1985:311) Mendefinisikan kata sebagai berikut: Word 

is the smallest of linguistic unit which can occur on its on in speech or writing. In 

writing, word boundaries are usually recognized by spaces between the words. In 

speech, word boundaries maybe recognized by slight pause. 

Selain pengertian di atas, definisi kata adalah: “Kata sebagai satuan bahasa  yang 

dapat berdiri sendiri yang terjadi dari morfem yang tunggal atau gabungan 

morfem.” (Kridalaksana,1993:98) 

Menurut Richards, et al. (1985:311) “Word is the smallest of the linguistic unit 

which can occur on its own in speech or writing.” 

Sedangkan menurut Trask (1999:342) kata adalah “a linguistic unit typically 

larger that a morpheme but smaller than a phrase.” 

 Dari pendapat-pendapat di atas ada persamaan arti antara bahasa Inggris 

dan bahasa Indonesia. Kata merupakan satuan linguistik yang lebih besar 

tingkatannya dari sebuah morfem tetapi lebih kecil dari frasa. Dengan kata lain, 

kata adalah satuan terkecil yang merupakan komponen pembentuk satuan 

sintaksis, sedangkan yang lebih besar yaitu frasa, klausa, dan kalimat.  
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2.1.1.2 Frasa 

Menurut Kridalaksana (1993:59), “Frasa ialah gabungan dua kata atau lebih yang 

sifatnya tidak predikatif, gabungan itu dapat rapat, dapat renggang; misal gunung 

tinggi adalah frasa karena merupakan kontruksi non predikatif; konstruksi ini 

berbeda denngan gunung itu tinggi yang bukan frasa karena bersifat predikatif.” 

Hal tersebut seperti yang dijelaskan Miller (2001:1), “The first is that certain 

relationship hold between words where by one word, the head, controls the other 

words, the modifiers.” 

Waldhorn (1981:48) juga berpendapat bahwa “A phrase is a group of words, 

containing neither subject nor predicate, which acts as single part of speech.” 

 Menurut Reid (2000:290), “A phrase is a group of words that is missing a 

subject, a verb, or both.” 

Chaer (1994:222) mendefinisikan frasa sebagai; Frasa adalah satuan gramatikal 

yang berupa gabungan kata yang bersifat non predikatif, atau lazim juga disebut 

gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis didalam kalimat. Frasa 

digunakan sebagai satuan sintaksis yang satu tingkat berada dibawah satuan 

klausa, atau satu tingkat berada di atas satuan kata. 

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa frasa adalah gabungan 

dua kata yang mempunyai fungsi sintaksis tertentu dalam sebuah kalimat, tidak 

mempunyai subyek dan non predikatif. 
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2.1.1.3 Klausa 

Menurut Richards, Platt dan Webber (1985:39) pengertian klausa adalah sebagai 

berikut: “Clause is a group of words which form a grammatical unit and which 

contain a subject and a finite verb. A clause forms a sentence or part of a 

sentence and often function as a noun, adjective or adverb.” 

Hartman Stork (1973:38) mengatakan klausa sebagai, “A group of words  

containing a subject and verb.”  Sedangkan dalan Longman Dictionary of Applied 

linguistic (1985:39) mengatakan, “Clause is a group of words which from 

grammatical unit and which contain a subject and a finite verb.”   

Menurut Chaer (1984:231): 

Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkontruksi predikatif. 

Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen, berupa kata atau frasa, yang 

berfungsi sebagai subjek, dan sebagai keterangan. Selain itu klausa juga 

merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di atas tataran frasa dan 

dibawah tataran kalimat. 

Kridalaksana(1993:110) mendefinisikan “klausa sebagai satuan gramatikal berupa 

kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subyek dan predikat, dan 

mempunyai potensi untuk menjadi kalimat.” 

Merujuk pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa klausa adalah kumpulan 

kata atau frasa yang mempunyai subjek dan predikat, atau bersifat predikatif. 

Quirk (1985:55) menjelaskan mengenai jenis klausa, yaitu: 
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(1) 1. Type SV : Someone (S) was laughing(V)  

2. Type SVO : My mother (S) enjoys (V) party(O) 

3. Type SVC : The country (S) become (V) totally independent (C)  

4. Type SVA : I (S) have been (V) in the garden (A) 

5. Type SVOO : Mary (S) gave (V) the visitor (O) a glass of milk (O) 

6. Type SVOC : Most people (S) consider (V) these books (O) cheap (C)  

7. Type SVOA : You (S) must put (V) all the toys (O) upstair (A)  

Chaer (1984) membagi jenis klausa sebagai berikut: 

Klausa berdasarkan strukturnya (1984:235-236) 

1. Klausa bebas, yaitu klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, 

sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat; karena itu 

mempunyai potensi untuk menjadi kalimat utama. 

Contoh (2) : We cannot walk alone  

Klausa (2) dapat berdiri sendiri dan berfungsi sebagai kalimat utama. 

2. Klausa terikat, yaitu klausa yang memiliki struktur yang tidak lengkap, 

mungkin subjek saja, objek saja atau keterangan saja. Oleh karena itu 

klausa terikat tidak mempunyai potensi menjadi kalimat utama; klausa 

terikat yang diawali dengan konjungsi subordinatif disebut klausa 

subordinatif atau klausa bawahan. Sebagai klausa subordinatif, klausa 
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terikat ini tidak dapat berdiri sendiri. Kehadirannya dalam kalimat 

sangat tergantung pada adanya klausa utama. 

Contoh (3) : I  still need the camera because it is the only reason 

anyone is talking to me.  

Klausa (3) yang dicetak tebal tidak dapat berdiri sendiri harus 

dilengkapi kalimat utama. 

2.1.1.4 Kalimat  

Pembahasan sintaktis tidak akan terlepas dari salah satu satuan dasarnya 

yaitu kalimat. Menurut pendapat Hurford dan Heasley (1983: 180 kalimat adalah 

susunan kata yang lengkap secara gramatikal yang mengungkapkan gagasan yang 

utuh. 

  Definisi yang dikutip Paul Robert adalah “A sentence is a group of words 

expressing a complete thought or group of words that begins with a capital letters 

and ends with a period.: ( Robert, 1964:1 ). 

Contoh (4) : I wrote my first novel last year. 

Adapun Swan (1995:xxvii) mengemukakan sentence is a group of word 

that expresses a statement, command, question or exclamation. A sentence 

consists of one or more clauses, and usually has at least one subject and verb. In 

writing, it begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or 

exclamation mark.  
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Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar kalimat 

adalah unsur-unsur yang membentuk kalimat, dapat berupa klausa, kata, atau 

frasa. Kalimat adalah sekumpulan kata-kata yang dapat mengekspresikan 

pernyataan, perintah, pertanyaan dan seruan. 

 Jenis kalimat ditinjau dalam sudut pandang jumlah dan jenis klausanya, 

dibagi menjadi : 

1. Simple sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. 

Contoh (5) : She goes to the library.  

2. Compound sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas dam 

sekurang-kurangnya satu klausa terikat. 

Contoh (6) : I  tried to speak Spanish, and my friend tried to speak 

Japanese. 

3. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. 

Contoh (7): The book that Harry read is on the shelf. 

4. Compound-complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua atau 

lebih induk kalimat dan satu atau lebih anak kalimat. 

Contoh  (8): I usually use a pick whenever I play the guitar, or I just use 

my fingers.  
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Kategori sintaksis yang sering juga disebut kelas kata dalam bahasa 

Inggris adalah pembagian kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Terdapat 

empat kategori sintaksis utama yaitu; verba, nomina, adjektiva, dan adverbia. 

Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas adverbia. 

2.1.2 Adverbia  

Menurut pendapat Gatherer (1985:129) “Adverbs are words on group of word 

used to describe or give information about verbs, adjectives, or other adverbs.” 

Menurut Fuad Mas’ud (1987:118): 

Adverb adalah kata yang menjelaskan bagaimana caranya, dimana 

tempatnya, kapan waktunya, berapa kali, dan sebagainya, suatu pekerjaan 

atau suatu peristiwa terjadi. ”Selanjutnya Mas’ud menjelaskan bahwa 

adverb dapat menjelaskan atau memberi keterangan terhadap verb, 

adjectives, noun phrases, adverbs yang lain, atau seluruh kalimat. Karena 

fungsinya yang demikian itu maka adverb disebut juga modifier 

(penjelas/pembatas). 

Leech and Svartvick (1975:202) memberikan definisi tentang adverbia sebagai 

berikut; “Most adverbs are formed from adjectives with the suffix-ly: 

frank/frankly, happy/happily.” Selanjutnya menjelaskan bahwa; “Adverbs have 

two typical function, as adverbial and as modifier of adjectives, adverbs or a 

number of other constructions.” Misalnya dalam kalimat He (S) always drives (V) 

carefully (A), kata carefully berfungsi sebagai kata keterangan (adverbial). 
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Dalam bahasa Indonesia penulis sering mendengar istilah adverbia dan adverbial, 

penulis ingin mencoba menjelaskan perbedaan kedua istilah tersebut karena 

pengertian adverbia sering dikacaukan dengan keterangan atau adverbial. 

Adverbia adalah istilah yang merujuk pada kategori atau kelas kata, sedangkan 

adverbial merupakan istilah yang digunakan sehubungan dengan fungsi sintaksis. 

Perbedaan itu dapat dilihat pada pemakaian kata yesterday dan slowly berikut ini : 

(9) She came yesterday  

Kata yesterday termasuk dalam kategori Nomina. Namun dilihat dari fungsinya, 

kata kemarin merupakan adverbial atau kata keterangan (keterangan waktu). 

(10) He drove slowly.   

 Pada contoh berikutnya kata slowly berfungsi sebagai adverbial dan kebetulan 

juga kelas katanya adverbia. 

Dari pemaparan definisi adverbia di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

adverbia merupakan kata keterangan yang berfungsi menerangkan kata sifat, kata 

kerja dan kata keterangan lainny 

2.1.2.1 Adverbia dalam Bahasa Indonesia 

Menurut Gorys Keraf (1991:112) adverbia dapat dikelompokkan berdasarkan 

beberapa aspek, yaitu; berdasarkan bentuk, berdasarkan fungsi dan makna yang 

dikandungnya. 
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Berdasarkan bentuknya adverbia dapat dibedakan atas adverbia yang 

monomorfemis, seperti sangat, amat dan lebih, dan adverbia polimorfemis, 

seperti agaknya, rupanya, sesungguhnya dan mudah-mudahan. 

Sedangkan berdasarkan fungsi dan makna yang dikandungnya, adverbia dalam 

bahasa Indonesia terdiri atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Adverbia Temporal (waktu), yaitu kata-kata yang menjelakan bilamana 

suatu perbuatan atau peristiwa terjadi. 

Contoh (11): Besok, sekarang, kemarin  

2. Adverbia Modalitas (kecaraan), yaitu kata-kata yang menjelaskan cara 

suatu peristiwa terjadi menurut penafsiran subjektif. 

Ada beberapa adverbia kecaraan yang dikenal berdasarkan semantiknya: 

(12)  a. Kepastian : memang, niscaya, sungguh, jelas, pasti, sebenarnya,   

sesungguhnya. 

b. Kesangsian : agaknya, rupanya, barangkali, hanya,entah, gerangan, 

kalau, mungkin, rasanya, rupanya. 

c. Keinginan : sudi, barangkali, moga-moga, mudah-mudahan. 

d Ajakan : baiklah, hendaknya, mari. 

e. Ingkaran : bukan, bukannya jangan, mustahil, masa, tidak, tak, 

tiada. 

f. Pengakuan : bahkan, betul, ya, sungguh. 
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3. Adverbia Penekan, yaitu kata-kata yang secara umum berfungsi menekan 

kata yang dibatasinya. Misalnya: pula, juga, kah,lah, tah, dan pun  

4. Adverbia Derajat atau sifat, yaitu kata-kata yang menjelaskan kualitas dari 

suatu perbuatan atau keadaan. Misalnya: amat, begini, begitu, demikian, 

hamper, hanya, istimewa, kurang lebih, melainkan, sangat, sekali, terlalu, 

terlampau, cukup. 

5. Adverbia Keadaan, yaitu  kata-kata yang menunjukan  keadaan situasi dari 

suatu perbuatan atau hal, Misalnya: bersama-sama, pura-pura, percuma, 

seolah-olah, seakan-akan, seperti, sia-sia, cuma-cuma. 

2.1.2.2 Adverbia dalam Bahasa Inggris 

Thomson dan Martinet ( 1980:55) membagi adverbia berdasarkan fungsi 

dan makna menjadi delapan jenis, yaitu: 

1. Adverb of manner biasanya mendampingi verb of action dan menunjukkan 

cara dari tindakan itu dinyatakan pada verba. Selain itu adverbia ini 

menjawab pertanyaan „how?‟ dan biasanya ditempatkan setelah direct 

object, atau setelah verba. 

 Contoh (13) : He walk quickly  

2. Adverb of place biasanya menerangkan verba-verba dan selain itu adverbia 

ini menjawab pertanyaan „where?‟ atau „in what direction?‟ Sama seperti  

adverb of manner, adverbia ini biasanya ditempatkan setelah direct object, 

atau setelah verba. 
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 Contoh (14) : They painted that picture here. 

3. Adverb of time, yaitu kata keterangan yang menyatakan waktu terjadinya 

suatu pekerjaan atau peristiwa, adverb of time ini terdiri dari dua macam 

keterangan waktu yaitu, definite time (tertentu) dan indefinite time ( tak 

tentu). Kata keterangan waktu tertentu, misalnya yesterday, now, Saturday 

night, today tomorrow. Kata keterangan tak tentu, misalnya recently, soon, 

already, just, still, dan nowadays. 

 Contoh (15): She is coming tomorrow. 

4. Adverb of frequency, yaitu keterangan yang menyatakan frekuensi (sering 

tidaknya) suatu pekerjaan dilakukan atau peristiwa terjadi, misalnya: 

usually, always, often, sometimes, rarely, scarcely, and hardly ever. 

Contoh(16) : She is always in time for meals. 

5. Adverb of degree, yaitu kata keterangan yang menjelaskan tingkat, derajat 

atau seberapa jauh sesuatu hal itu. Kata keterangan ini terdiri atas dua 

macam yaitu menunjukan seberapa banyak (how much) berkenaan dengan 

adjective atau adverb, misal very, too, rather, somewhat, extremely, fairly, 

seperti dalam kalimat she become quite angry with me dan yang 

menunjukan how complete (seberapa sempurna) misalnya almost, nearly, 

partially, utterly, practically,  

Contoh(17) : He has almost finished working.  
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6. Interrogative Adverb, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk 

membuat pertanyaan, misalnya: why, when, where, how, how long, seperti 

dalam kalimat where did you buy this book? 

Contoh(18) : Where are you?  

7. Relative Adverb, yaitu kata keterangan yang berfungsi sebagai 

penghubung dalam kalimat, misal: therefore, moreover, besides, where, 

why, although, dan however.  

Contoh (19): I don‟t know why she is absent today  

8. Adverb of certainty menghubungkan dua kalimat menjadi sebuah kalimat. 

Adverbia ini lebih kompleks dalam fungsinya dibandingkan dengan jenis 

adverbia lainnya.  

Contoh (20): He definitely left the house this morning.  

Dalam bahasa Inggris ada empat jenis adverbia yang berfungsi sebagai kata 

keterangan, yaitu adjunct, subjunct, conjunct dan disjunct. Namun karena bahasan 

emphasizer yang penulis analisis merupakan bagian dari subjunct, maka penulis 

hanya akan membahas subjunct saja. 

2.2 Subjunct 

Subjunct adalah suatu jenis adverbia (atau kalimat adverbia) yang 

mengungkapkan suatu kondisi atau hipotesis.  
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Menurut Quirk Randolp (1973:566) istilah subjunct digunakan untuk kata 

keterangan (adverbia) yang berfungsi untuk melebihkan atau mengurangi makna 

yang terkandung dari elemen dalam klausa dimaksud. 

Subjunct secara garis besar terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu: 

1. Wide Orientation, yaitu kata keterangan yang memberi pengaruh kepada 

seluruh makna elemen dalam klausa dimaksud, biasanya secara sintaksis terletak 

di awal kalimat. 

Contoh (21) : Architecturally, it is a magnificent conception. 

  Frankly, I can‟t bear him. (36) 

Pada klausa di atas, kata Architecturally dan Frankly menerangkan seluruh 

elemen dalam klausa. 

2. Narrow Orientation, yaitu kata keterangan yang lebih menekankan pada 

elemen yang dimaksud dalam klausa, bukan seluruh elemen klausa. Biasanya 

secara sintaksis terletak di depan elemen yang ditekan (emphasized). Jenis yang 

termasuk ke dalam narrow orientation adalah emphasizer, intensifier dan 

focusing. 

Penulis hanya akan menjelaskan mengenai emphasizer saja karena merupakan 

bahasan yang penulis analisis. 

Emphasizer berfungsi untuk memberi penekanan “lebih tinggi” atau “lebih 

rendah” pada suatu elemen tertentu dalam klausa. Emphasizer ini bisa memberi 

penekanan pada adverbia, adjektiva dan verba.  
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Contoh  (22) :  The sky is clearly clearly beautiful today (adverbia)  

       He felt really calm for the first time. (adjektiva) 

  She obviously realized that she loves him (verba)  

Quirk and Greenbaum mengemukakan posisi subjunct sebagai adverbia untuk 

mengungkapkan kecaraan atau modalitas menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Initial position, yaitu posisi di awal kalimat atau sebelum subjek. 

Contoh(23)  : Architecturally, it is a magnificent conception. 

2. Medial position, posisi ditengah kalimat. 

M1:  (a) Immediately before the first auxiliary or lexical be, yaitu 

sebelum kata kerja bantu pertama atau kata be 

Contoh (24) : The children have recently went home. 

(b) between two auxiliaries and lexical be, yaitu diantara dua kata 

kerja bantu atau kata be  

Contoh (25) : They really can win the game  

 

M2:  (a) immediately before the lexical verb, yaitu sebelum kata kerja  

Contoh :  Harry finally found a solution to solve her academic 

problem.(43) 
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(b) in the case of lexical be, before the complement, yaitu sebelum 

pelengkap. 

Contoh (26) : they can really win the game 

3. End Position, yaitu posisi diakhir kalimat. 

(a) after an intransitive verb, yaitu setelah kata kerja transitive. 

Contoh (27) : He watched the football match there. 

(b) after any object or complement, yaitu setelah objek pelengkap. 

Dalam Oxford Dictionaries, definisi subjunct adalah; “Subjunct is an 

adverb or prepositional phrase used in a role that does not form part of the basic 

clause structure.”   

Subjunct terdiri dari beberapa jenis yaitu intensifier, emphasizer, focus dan 

maximizer. Selain penjelasan di atas, berikut penulis akan menjelaskan mengenai 

emphasizer secara lebih mendetail, karena penulis mengambil emphasizer sebagai 

dasar pembahasan skripsi ini. Emphasizer termasuk adverbia kecaraan (modality) 

emphasis, dan merupakan sub bagian dari narrow orientation yang juga termasuk 

kedalam subjunct. 

 

2.2.1 Emphasizer  

Quirk (1985:583) mengungkapkan, “Emphasizer is a range of a subjunct with 

expressing the semantic role of modality which have reinforcing effect on the truth 
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value of the clause or part of the clause to which they apply.” Melihat definisi di 

atas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa emphasizer merupakan bagian 

dari subjunct, yang berfungsi untuk mengungkapkan makna kecaraan yang 

memberi efek tambahan pada nilai kebenaran klausa atau bagian klausa yang 

dimaksud. 

Karakteristik dari emphasizer ini adalah memberi pembanding pada makna suatu 

kegiatan itu dilakukan, apakah dengan cara “lebih tinggi” atau “lebih rendah”, 

bukan pada tingkatan “paling tinggi” atau “paling rendah”. 

Contoh (28):  

She has certainly likes the dress (emphasizer) 

Karena kata certainly (28) menekankan kata like. 

She like the dress very much (bukan emphasizer) (29) 

Kalimat (29) tidak diikuti kata certainly yang akan memberikan kesan “melebih-

lebihkan” 

Emphasizer dalam bahasa inggris terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan 

kebebasan penerapan kata-katanya dalam klausa atau kalimat. 

1. Kelompok yang semua katanya bisa dipakai untuk semua kata kerja atau 

predikat dalam kalimat. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini 

adalah: actually, certainly, clearly, definitely, indeed, obviously, plainly, 

really, surely, for certain for sure dan of course. 
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2. Kelompok yang terbatas penerapannya hanya pada kata kerja dengan 

makna yang melebih-lebihkan dan bersifat memberi penghargaan. 

Kelompok yang termasuk kategori ini adalah : frankly, honestly, simply, 

fairly.  

Kata frankly memberi pengaruh kepada seluruh makna elemen dalam klausa 

dimaksud. 

(30)  Frankly, I can‟t bear him. (emphasizer)  

Frankly, I can‟t stand him.(bukan emphasizer) 

Kata bear mempunyai makna yang lebih kuat dibanding kata stand sehingga 

memberi makna melebih-lebihkan. 

Perbedaan kata simply dapat dilihat dari : 

(31) Harry knew she would simply love the cars.(emphasizer)  

Harry knew she would simply like the cars.(bukan emphasizer)  

Kata love mempunyai makna yang lebih kuat dibanding kata like sehingga 

memberi makna melebih-lebihkan. 

 Kata fairly dan absolutely harus dipakai dengan predikat yang” melebih-

lebihkan.” 

(32) In her anger, she absolutely screamed at her (emphasizer)  

In her anger, she absolutely spoke at her (bukan emphasizer)  
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Kata screamed mempunyai makna yang lebih kuat dibanding kata spoke sehingga 

memberi makna melebih-lebihkan. 

Sedangkan honestly cenderung digunakan untuk kalimat yang mempunyai kata 

kerja atau predikat akan “sikap penghargaan.” 

(33) They honestly admired her courage (emphasizer) 

They honestly like her courage (bukan emphasizer)  

Kata admired mempunyai makna yang lebih kuat dibanding kata like sehingga 

memberi makna melebih-lebihkan. 

Sebagai acuan, data mengenai emphasizer yang penulis temukan dalam 

novel yang penulis analisis tercantum di bawah ini, untuk memudahkan dalam 

proses penerjemahannya penulis cantumkan pula arti emphasizer tersebut merujuk 

pada kamus Inggris-Indonesia karangan John Echols dan Hassan sadilly dan The 

advance Learners‟s Dictionary Current English karangan Hornby. 

1. Really: yang mempunyai arti, benar-benar, sungguh-sungguh, serta 

ungkapan untuk menyatakan ketertarikan dan keterkejutan. 

2. Plainly: dengan sederhana, dengan terus terang 

3. Obviuosly: dengan nyata, dengan jelas, tak pelak lagi 

4. Simply: dengnan sederhana, sama sekali, benar-benar sungguh-sungguh 

5. Certainly: pasti, tentu saja, memang 

6. Of course: tentu saja 
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7. Surely: tentu saja, betul-betul 

8. Honestly: secara jujur, terus terang 

9. Actually: benar-benar, sebenarnya, sebetulnya 

10. Absolutely: sama sekali, betul benar, memang, sepenuhnya 

Dalam bahasa Indonesia, Keraf membedakan antara adverbia yang berfungsi 

sebagai penekan dan adverbia untuk mengungkapkan modalitas atau kecaraan. 

Adverbia penekan diberi batasan sebagai “kata-kata yang secara umum berfungsi 

menekan kata yang dibatasinya”. Misalnya: pula, juga, kah, lah, tah, dan pun.  

Contoh (34) :  Andi juga seorang mahasiswa, seperti kakaknya.  

  Apakah yang kau katakan itu benar?  

Dalam kalimat di atas juga merupakan adverbia penekan yang memberi 

penekanan pada subjek/nomina Andi. Pada kalimat kedua kata kah dalam apakah 

memberi penekanan akan kebenaran yang ditanyakan/diinginkan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga membahas Intensifier karena 

fungsi dan makna Emphasizer dan Intensifier hampir sama. Oleh karena itu, 

penulis bermaksud untuk membahas sedikit perbedannya. 

2.2.2 Intensifier 

Intensifier adalah istilah linguistik yang berfungsi sebagai keterangan dan 

memberikan  konteks emosional tambahan seperti ”paling rendah” atau “paling 

tinggi”. Secara sintaksis, intensifier bisa dikategorikan adjektiva atau adverbia. 
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Mengutip dari Macmillan Dictionary, Intensifier is a word that makes the 

meaning of anoter word stronger, for example adverbs such as „very‟ and 

„extremely‟. 

Contoh (35) : It‟s a very interesting story 

  Everyone was extremely excited. 

  The film absolutely awful. 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil kajian tentang makna 

atau semantik. Semantik secara sederhana diartikan sebagai ilmu bahasa yang 

membahas makna. 

 

2.3 Semantik 

Menurut Saeed (1997:3) “Semantics is the study of meaning communicated 

through language.”  

Trask (1999:268) berpendapat, “Semantics: the branch of linguistics which 

studies meaning.” 

 Menurut Hurford and Heasley (1983:1) “Semantics: is the study of meaning in 

language.” 

Menurut Djajasudarma (1993:1): 
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Kata semantis dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris 

semantik. Semantik sendiri berasal dari bahasa yunani sema (nomina), 

yang artinya tanda, atau dari verba yang artinya menandai, berarti. Istilah 

tersebut digunakan para pakar bahasa untuk menyebut bagian dari ilmu 

bahasa yang mempelajari makna. 

Menurut (Djajasudarma, 1994:46): 

Kata semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang meneliti makna dalam 

bahasa tertentu, mencari asal-usul dan perkembangan arti suatu kata, 

mempelajari klasifikasi perubahan kata-kata atau bentuk bahasa sebagai 

faktor dalam perkembangan bahasa  

Melihat definisi di atas penulis menyimpulkan semantik sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang seluk-beluk makna. 

Kridalaksana (1993:132) menyatakan bahwa makna adalah: 

1. Maksud sipembicara 

2. Pengaruh satu bahasa dalam pemahaman persepsi/perilaku manusia atau 

kelompok manusia 

3. Hubungan dalam arti kesepadanan/ketidaksepadanan bahasa dengan alam 

di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya. 

4. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa. 
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Kemudian Kridalaksana juga menambahkan bahwa makna disejajarkan 

pengertiannya dengan arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, 

maksud, firasat, isi dan pikiran. 

Ada banyak penjelasan dan jenis makna dalam bahasa tulisan diantaranya adalah 

makna konseptual dan asosiatif, makna idiomatikal dan peribahasa, makna kiasan, 

makna gramatikal, dan makna leksikal. 

Namun yang akan penulis bahas lebih lanjut adalah dua makna saja, yaitu; makna 

gramatikal dan makna leksikal. 

 

2.3.1 Makna Leksikal  

Richards, et al.( 1985:61) mengemukakan bahwa “Lexical meaning contains 

words which refer to a thing, quality, state or action and which have meaning 

when the words are used alone.” 

Barker (1991:12) mendefinisikan: 

“Lexical meaning of a word or lexical unit maybe though of as the specific value 

it has in a particular linguistic system and the “personality” it acquires through 

usage within that system. It is rarely possible to analyze a word, pattern, or 

structure  into distinct components of meaning of word or lexical unit can be both 

propositional and expressive, e.g. whinge, propotional only, e.g. book, or 

expressive only, e.g. bloody and various other swear words and emphasizers.”  
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Kridalaksana (1993:133) mendefinisikan makna leksikal sebagai makna unsur-

unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa dan lain-lain. Makna leksikal ini 

dipunyai unsur-unsur bahasa, lepas dari penggunaan dalam konteksnya. 

Mengenai hal ini Chaer (1994:289) mengungkapkan bahwa “makna leksikal 

adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem-leksem meski tanpa konteks 

apapun.” 

Lebih jauh Chaer mengatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang 

sebenarnya, makna yang sesuai dengan observasi indra kita, atau  makna adanya. 

Sebagai contoh leksem kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 

empat yang bisa ditunggangi. Tetapi arti kata berkuda akan berbeda tergantung 

frasa dan klausa yang menyertainya (arti gramatikal). 

2.3.2 Makna gramatikal 

Richards, et.al (1985:13) mengungkapkan bahwa “Grammatical meaning contain 

words which have little meaning on their own, but witch show grammatical 

relationships in and between sentences.” 

Kridalaksana mendefinisikan makna gramatikal sebagai hubungan antara unsur-

unsur bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar, misal hubungan antara kata 

dengan kata lain dalam frasa atau klausa (1993:132). 

Djajasudarma mengatakan bahwa “Makna gramatikal adalah makna yang 

menyangkut hubungan indra bahasa atau makna yang muncul sebagai akibat 

berfungsinya sebuah kata dalam kalimat” (1993:13) 



32 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa makna gramatikal terjadi karena adanya pertautan 

gramatikal. 

Berbeda dengan para ahli diatas, Mildred Larson (1989:100) mengelompokan 

jenis makna dengan lebih sederhana, yakni dua bagian saja, yaitu: 

1. The primary sense are the meaning suggested by word when they used 

alone. It is the first meaning or usage which a word will suggest to most people 

when the word is said in isolation. It is the meaning learned early in life and is 

likely to have reference to a physical situation. 

2. The secondary senses are other meaning had by words and these 

meanings are not in that one readily come to mind. Figurative sense are part of 

this. This senses are based on associative relations with the primary sense, such 

as metonymy, synechdoche, idiom, euphemism, and hyperbole. 

 

2.4 Ihwal Penerjemahan 

Pada dasarnya teori penerjemahan dibuat untuk memudahkan para 

penerjemah pada saat akan menerjemahkan satu bahasa ke dalam bahasa lain. 

Penerjemahan dapat dilakukan oleh siapa saja, mereka yang dianggap penerjemah 

profesional maupun amatir, bahkan orang yang bukan ahli dalam bidang bahasa 

pun bisa melakukannya. Yang menjadi masalah sekarang adalah, apakah 

menerjemahkan hanya memindahkan kata-kata saja atau memindahkan isi pesan 

yang dimaksud dalam bahasa sumber? Untuk menjelaskan permasalahan ini, ada 

baiknya kita tinjau beberapa masalah yang menyangkut teori terjemahan. 
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Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang secara umum mendasari bidang 

penerjemahan. Bagian ini mencakup hal-hal sebagai berikut: definisi, prinsip 

penerjemahan, jenis dan proses penerjemahan serta pergeseran dalam 

penerjemahan. 

 

2.4.1 Definisi Penerjemahan 

Pada dasarnya penerjemahan berperan sebagai sarana komunikasi yang 

memungkinkan terjadinya tukar-menukar informasi yang berupa pesan dari suatu 

bahasa ke bahasa lainnya. Dalam prosesnya, penerjemahan menyangkut tiga hal 

pokok yaitu penerjemahan, teks (materi dalam suatu bahasa yang diterjemahkan), 

dan penerima/pembaca yang menguasai bahasa lainnya. 

Menurut Yusuf (1994:8): 

Secara luas, terjemahan dapat diartikan sebagai semua kegiatan manusia dalam 

mengalihkan seperangkat informasi atau pesan (pesan) baik verbal maupun non 

verbal dari informasi asal atau informasi sumber (source information) kedalam 

informasi sasaran (target information). Dalam pengertian sempit, terjemahan 

(translation) biasa diartikan sebagai suatu proses pengalihan pesan yang terdapat 

di dalam teks bahasa pertama atau bahasa sumber (source language) dengan 

padanannya di dalam bahasa kedua atau bahasa sasaran (target language) 

Selain itu menurut Newmark (1988:5), “Translation is rendering the meaning of a 

text into another language in the way that the author intended the text.” 
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 Selanjutnya penulis akan mengungkapkan beberapa pengertian atau definisi 

terjemahan dan jenis-jenis terjemahan yang dikemukakan oleh para ahli bahasa. 

Catford (1965:20) mendefinisikan terjemahan sebagai berikut : “the replacement 

of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another 

language (TL). “ yaitu bahwa terjemahan adalah pengalihan suatu tulisan dalam 

suatu bahasa kedalam tulisan yang sepadan dalam bahasa lain. 

Terjemahan sangatlah beragam, dengan menggunakan berbagai macam jenis 

dalam menerjemahkannya. Tetapi hal terpenting dari suatu penerjemahan adalah 

tidak bergesernya maksud si penulis buku asli, walaupun penerjemah 

menggunakan berbagai macam gaya bahasa, idiom atau variasi kata-kata dalam 

menerjemahkannya. 

 

2.4.2 Prinsip Penerjemahan 

Menerjemahkan adalah kegiatan yang penting. Oleh karena itu, dalam 

melakukannya pun tidak boleh asal-asalan. Selain harus memperhatikan makna 

teks yang akan diterjemahkan, penerjemah juga harus mengikuti prinsip 

penerjemahan agar dapat menghasilkan terjemahan yang baik. 

A Widyamartaya (1989:12) menyebutkan prinsip-prinsip penerjemahan sebagai 

berikut: 

1. Berlakulah setia kepada aslinya dan berikanlah kebenaran, seluruh 

kebenaran, dan tak lain daripada kebenaran. Tidak boleh ada ide penting muncul 
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dalam terjemahan kalau ide itu tidak ada dalam karangan aslinya. Tidak Boleh ada 

hal kecil tapi penting dihilangkan dari terjemahan kalau hal itu terdapat dalam 

karangan aslinya. 

2. Perhatikan secara seksama dalam semangat atau suasana apa karangan asli 

ditulis, kalau gayanya ramah, ramahlah dalam terjemahan anda; kalau luhur, 

berikanlah pada terjemahan anda nada yang luhur. 

3. Sebuah terjemahan harus tidak mengingatkan akan karangan aslinya, tetapi 

harus terbaca wajar seolah-olah muncul langsung dari pikiran si penerjemah. 

Harus terbaca seperti sebuah karangan asli. Terjemahan harus mengungkapkan 

segenap arti dari karangan aslinya, tetapi tanpa mengorbankan tuntunan akan 

ungkapan yang baik dan idiomatis.  

Eugene A. Nida dan Charles R. Taber, dalam buku mereka The theory and 

Practice of Translation yang dikutip oleh Widyamartama memberikan definisi 

sebagai berikut, (1989:11) : 

“Translating consist in reproducing in the receptor language the closest natural 

equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly 

in terms of style.” 

   

2.4.3 Jenis – Jenis Terjemahan 

Kegiatan menerjemahkan merupakan suatu proses yang terdiri atas 

serangkaian kegiatan. Catford (1965:20) menyatakan “translation as a process, is 
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always unidirectioanal. It always performed in a given directional, from a source 

language into a target language.”  

Newmark (1988:48) mengemukakan dua kelompok jenis terjemahan, yaitu 

(1) If the purpose of the SL text is to effect and the TL translation is to inform, (2) 

If there is a pronounced cultural gap between the SL and TL text. 

 Yusuf dalam bukunya Teori Terjemah menyatakan bahwa pada umumnya, 

kegiatan terjemahan dibagi menjadi dua bagian yaitu kegiatan terjemahan lisan 

(live translation) dan terjemahan tulisan (Written translation) 

Catford (1965:21) membagi jenis penerjemahan ke dalam beberapa kategori yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penerjemahan yang didasarkan pada keluasan bahasa sumber yang akan 

diterjemahkan: 

a. Penerjemahan Penuh (Full Translation) adalah penggantian seluruh 

teks bahasa sumber oleh bahasa sasaran dimana seluruh teks 

mengalami proses penerjemahan. 

b. Penerjemahan Parsial (Partial Translation) adalah penggantian sebagai 

atau beberapa bagian teks bahasa sumber oleh teks bahasa sasaran 

sedangkan bagian yang lain tidak diterjemahkan tapi ditransfer atau 

dipindahkan dalam bentuk aslinya dan digabungkan dalam teks bahasa 

sasaran. 
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2. Penerjemahan yang didasarkan pada unsur-unsur atau bidang-bidang 

linguistik apa saja dari bahasa sumber itu yang akan diterjemahkan. 

a. Penerjemahan Tuntas (Total Translation) adalah penggantian tata 

bahasa dan leksis bahasa sumber yang menyebabkan adanya 

penggantian fonologi/grafologi bahasa sumber oleh (bukan padanan) 

fonologi/grafologi bahasa sasaran. 

b. Penerjemahan Terbatas (Restricted Translation) adalah penggantian 

teks bahasa sumber dengan padanan teks bahasa sasaran pada satu 

level/tingkatan saja. 

Sedangkan Nida (1994:156) secara sederhana membagi penerjemahan kedalam 

dua bagian, yaitu; 

1. Penerjemahan secara harfiah 

Bentuk penerjemahan ini menggunakan masalah pemindahan bahasa sumber ke 

dalam bahasa sasaran secara langsung. Pemindahan dilakukan secara kata-demi 

kata, struktur kata dan kalimat bahasa sumber tetap dipertahankan. 

2. Penerjemahan secara wajar atau bebas  

Bentuk penerjemahan seperti ini mementingkan tanggapan atau reaksi pembaca 

terhadap pesan yang disampaikan oleh penerjemah. 

Bahasa sumber akan diterjemahkan dianalisis dan diteliti lebih dulu sebelum 

dipindahkan sehingga diubah bentuknya menjadi unsur-unsur bahasa sasaran yang 

disesuaikan dengan struktur bahasa sasaran. 
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Pada umumnya penerjemahan secara harfiah agak sukar dimengerti karena 

pemindahan kata demi kata menuntut persamaan unsur-unsur struktur tata bahasa 

kedua bahasa. Sedangkan penerjemahan secara wajar atau bebas dapat dimengerti 

dan diterima karena melalui bentuk ini penerjemah mencari kesamaan terdekat 

unsur-unsur didalam kedua bahasa yang dihadapi. 

Terjemahan yang wajar atau bebas merupakan jalan terbaik dibandingkan dengan 

terjemahan harfiah. Penerjemah berharap bahwa melalui penerjemahan bebas dan 

wajar akan dihasilkan suatu bentuk ekspresi yang wajar pula. Contoh dibawah ini 

menguraikan perbedaan bentuk penerjemahkan seperti yang tersebut di atas : 

(36) Sharon is fond of flowers and me too – jika diterjemahkan secara harfiah 

Sharon menyukai bunga dan saya juga 

Jika ditinjau dari makna susunan kata-kata dalam kalimat di atas, kalimat dalam 

bahasa Inggris mempunyai dua arti : 

Sharon menyukai bunga. Saya juga menyukai bunga. Atau; 

Sharon menyukai bunga. Sharon juga menyukai saya. 

Untuk memilih kalimat yang cocok, kiranya kita harus melihat konteks kalimat 

utuh sebelum dan sesudahnya. Setelah itu baru bisa menentukan kalimat yang 

diamksudkan oleh pengarang. Oleh karerna itu kalimat bahasa Inggris di atas 

dapat diterjemahkan sebagai berikut. 

Sharon menyukai bunga dan saya juga menyukai bunga 

Sharon menyukai bunga dan ia juga menyukai saya 
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Contoh lain (37) : It‟s literally movies in your head 

Secara harfiah artinya film di kepala Anda 

Jika diterjemahkan secara bebas Hanya film yang ada di otak Anda 

2.4.4 Proses Menerjemahkan 

 Menerjemahkan suatu naskah bukan menuliskan pikiran yang ada dalam 

penerjemah sendiri. Menerjemahkan pun bukanlah pekerjaan menyadur dengan 

pengertian menyadur sebagai pengungkapan kembali amanat dari suatu karya 

dengan meninggalkan detil-detilnya tanpa harus mempertahankan gaya bahasanya 

dan tidak harus ke dalam bahasa lain (Widyamartaya, 1989:14). Kegiatan 

menerjemahkan adalah suatu kegiatan yang kompleks, merupakan suatu proses, 

terdiri dari serangkaian kegiatan unsur sebagai unsur integralnya. 

 Widyamartaya (1989:14) mengungkapkan proses penerjemahan menurut 

Nida dan Taber sebagai berikut analysis – transfer -  restructuring. 

Analysis digunakan untuk mengetahui pesan yang ingin diterjemahkan, dan 

memuat analisis gramatikal dan analisis semantik (baik arti referensial maupun 

arti konotatif). 

Transfer mempersoalkan bagaimana hasil analisis tersebut diatas ditransfer dari 

bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan sedikit pemincangan arti dan konotasi 

tetapi dengan kesamaan reaksi seperti pada penulis aslinya. Maka perlu 

diperingatkan adanya sikap hati-hati jangan sampai soal-soal pribadi dimasukan. 



40 

 

Dibicarakan pula kerjasama antara penerjemah sendiri, dan antara mereka dan 

orang asing pada tingkat transfer. 

Restructuring membicarakan macam-macam bahasa asing atau gaya bahasa, 

teknik yang dapat dipakai untuk membuat gaya yang diinginkan. 

2.4.5 Pergeseran dalam Penerjemahan 

Pergeseran dalam penerjemahan dikenal dengan translation shift, yang dimaksud 

dengan shift menurut Hornby (1974 :788) adalah change of place or character, 

substitution of one thing to another. 

Blum-Kulka dalam Venuti (2006:292) berikut ini: The process of interpretation 

performed by the translator on the source text might lead to a TL text which is 

more redundant than the SL text 

Menurut Catford (1965:73) “Shift means departures from formal correspondence 

in the procces of going from SL to TL”. 

Catford membagi pergeseran (Shift) secara garis besar menjadi dua yaitu level 

shift atau pergeseran tataran dan category shift atau pergeseran kategorial. 

Yang dimaksud dengan pergeseran tataran (level shift) adalah by a shift of level we 

mean that a SL item at one linguistic level has a TL translation equivalent or 

different level. 

Menurut definisi di atas dapat disimpulkan pergeseran tataran adalah pergeseran 

yang menyangkut suatu unsur bahasa sumber pada tataran linguistik yang 

dipadankan dengan tataran lain yang berbeda dalam bahasa sasaran. Umpamanya 
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frasa dalam bahasa sumber diterjemahkan menjadi kata dalam bahasa sasaran atau 

sebaliknya menjadi klausa atau kalimat. 

Catford (1964:73) mendefinisikan pergeseran atau shifts: as departures from 

formal correspondence in the process of going from the source language to target 

language”. Catford membagi pergeseran atau shifts menjadi: 

1. Pergeseran struktural kalimat (Structure shift) terjadi karena adanya 

perubahan struktur misalnya struktur MD pada bahasa sumber dialihkan 

menjadi DM pada bahasa sasaran. 

Contoh (38): Diligent girl. (MD) 

   Gadis rajin. (DM)  

2. Pergeseran kelas kata (class shift) terjadi karena adanya perubahan kelas 

kata, misalnya kata benda pada bahasa sumber dialihkan menjadi kata 

kerja dalam bahasa sasaran. 

Contoh (39):  

SL : The only thing that wasn‟t so good about using the chat room- was 

that you couldn‟t hear each other laughing.  

TL : Ngobrol di-chatroom cuma satu kekurangannya tidak bisa mendengar 

teman kita tertawa.  

Gerund pada kalimat diatas diterjemahkan menjadi sebuah kata kerja 

intransitif karena tidak memiliki bentuk pasif. Awalan ter- memiliki 

makna keadaan (tertawa). 
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3. Pergeseran tataran atau tingkatan unit (unit shift / rank shift) terjadi karena 

adanya perbedaan unit padanan bahasa sasaran dari bahasa sumber, 

misalnya dari satuan bahasa berupa kata pada bahasa sumber dialihkan 

menjadi frasa atau klausa. 

Contoh (40) : 

SL :  “We’re leaving soon, really soon,” Harry told her. “And then youl be 

able to fly again.” 

TL : “Kita akan pergi sebentar lagi, benar-benar sebentar lagi,” Harry 

memberitahu Hedwig. “Dan kau akan bisa terbang lagi.’ 

Kalimat (40) dari kata berubah menjadi frasa pada kalimat (40) 

4. Pergeseran intra sistem (intra-system shift) terjadi karena adanya 

perubahan yang terjadi dalam satu sistem, misalnya bentuk tunggal pada 

bahasa sumber dialihkan menjadi bentuk jamak pada bahasa sasaran. 

Contoh (41) : Glasses (plural)  

Kacamata (singular)  

Dalam Bab selanjutnya Penulis melakukan analisis berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Randolp Quirk and Sidney Grenbaum dalam A Comprehensive 

Grammar of English. Sedangkan sebagai pembandingnya dalam bahasa Indonesia 

penulis mengambil teori Gorys Keraf dalam buku Tata Bahasa Rujukan Bahasa 

Indonesia. Untuk penerjemahan, penulis akan mengacu pada teori yang 

dikemukakan oleh Catford dan pembandingnya mengambil teori Nida. 


