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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini akan membahas teori-teori yang akan digunakan untuk 

menganalisis data yang dipaparkan pada bab selanjutnya. Teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan aturan (rule) 

kajian sintaksis yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini. 

2.1 Sintaksis 

Menurut George Yule dalam bukunya The Study of Language (1985:95) 

memaparkan definisi sintaks seperti berikut: 

“The word „‟syntax‟ came originally from Greek and literally meant „a 
setting out together‟ or „arrangement‟. There was an attempt to produce 

an accurate analysis of the sequence or the ordering „arrangement‟ of 

elements in the linear structure of the sentence.” 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Sintaksis didefinisikan 

dalam tiga butir makna, yaitu; pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau 

gabungan kata dengan satuan lain yang lebih besar. Selain itu pada poin kedua 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan sintaksis adalah 

cabang linguistik yang mempelajari susunan kalimatnya dan bagiannya atau juga 

ilmu tata kalimat. Kemudian poin ke 3, sisntaksis adalah sub-sistem ilmu bahasa 

yang mencakup hal tata kalimat. 

Dari pengertian-pengertian di atas, Secara umum dapat disimpulkan 

bahwa sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari susunan atau 

struktur kalimat dan bagian-bagian dalam susunan kalimat. Sintaksis mempelajari 

hubungan kata dengan kata atau hubungan satuan kata dengan satuan kata lain 

yang lebih besar.  
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2.2 Tingkatan Sintaktis 

Quirk dalam bukunya yang berjudul A Comprehensive Grammar of the 

English Language (1999:42) menyatakan bahwa tingkatan sintaktis (syntactic 

level) atau juga bisa disebut juga dengan hierarki dalam kajian gramatikal adalah 

suatu unit yang bertingkat mulai dari kelas kata sebagai tingkatan atau unit yang 

terkecil dan kalimat sebagai tingkatan atau unit yang tertinggi. Dalam tingkatan 

sintaktis, urutan tingkatan sintaktis yang tertinggi sampai yang terendah adalah: 

1. Kalimat: sebagai tingkatan sisntaktis tertinggi, terdiri dari satu atau lebih 

klausa. 

2. Klausa : terdiri dari satu atau lebih frasa. 

3. Frasa : terdiri dari satu atau lebih kata. 

4. Kata : sebagai tingkatan sintaksis terendah. Terdiri dari beberapa 

morfem.  

Menurut Quirk (1999:43) menyatakan bahwa Hubungan antara kata yang 

terdiri dari beberapa komponen morfem berbeda dengan tingkatan lain di atasnya. 

Tetapi setiap satuan kata memiliki bagian yang penting dan memiliki arti 

tersendiri (lexicon) atau juga memiliki arti dan makna tersendiri sebagai kesatuan. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkatan 

sintaktis itu memiliki tingkatan atau hierarki yang berbeda tetapi memiliki peran 

yang saling mengikat antara satu bagian dengan bagian lainnya.  
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2.2.1 Kalimat 

Quirk (1999:42) mengungkapkan kalimat adalah satuan sintaktis tertinggi 

dalam tingkatan sintaktis. Tingkatan sintaktis yang lebih rendah dari kalimat 

adalah klausa. Kalimat bisa terdiri dari satu atau lebih klausa dan level sintaktis 

lainnya yang lebih rendah. Satuan unit gramatikal tersebut disebut konstituen. 

Secara umum kalimat adalah suatu satuan sintaktis yang memiliki makna yang 

lengkap (complete meaning).  

Kalimat yang terdiri dari satu klausa disebut dengan kalimat tunggal 

(simple sentence), dan kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa disebut kalimat 

majemuk (compound sentence) dan kalimat bertingkat (complex sentence).  

I eat a watermelon. 

Simple sentence 

Kalimat majemuk (Compound  sentence) adalah kalimat yang terdiri dari 

dua klausa atau lebih yang setara. Masing-masing kalimat pada compound 

sentence dapat berdiri sendiri (independent) dan memiliki arti yang lengkap 

(complete meaning) antara satu dan lainnya. Frank (1972:206) Pada umumnya 

compound sentence dihubungkan dengan kata hubung coordinative conjunction. 

Berikut adalah contoh dari kalimat majemuk (Compound Sentence) : 

My dad eats his breakfast and my mom drinks her milk. 

Independent   Independent 
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Dari contoh kalimat di atas, kalimat My dad eats his breakfast adalah 

kalimat yang dapat berdiri sendiri dan kalimat my mom drinks her milk adalah 

kalimat yang dapat berdiri sendiri. Kedua kalimat pada contoh tersebut dapat 

berdiri sendiri (independent) dihubungkan dengan kata hubung and. 

Sementara kalimat bertingkat (complex sentence) adalah kalimat yang 

terdiri dari dua kalimat atau lebih yang tidak setara. Didalam complex sentence 

terdapat kalimat induk yang berfungsi sebagai inti kalimat dan dapat berdiri 

sendiri dengan makna yang lengkap (complete meaning) sementara anak kalimat 

(subordinate clause) yang mengikutinya tidak dapat berdiri sendiri. Berikut 

adalah contoh dari kalimat complex sentence : 

You can borrow my car if you need it. 

    Independent     Subordinate 

Dari contoh kalimat di atas, kalimat You can borrow my car adalah 

kalimat yang dapat berdiri sendiri (independent). Sementara you need it adalah 

klausa atau anak kalimat (subordinate clause) yang tidak dapat berdiri sendiri dan 

tidak memiliki makna yang lengkap. 

Selain compound dan complex sentece, terdapat juga kalimat majemuk-

bertingkat (compound-complex sentece). Compound-complex sentence adalah 

sebuah kalimat yang memiliki kata hubung setara dan bertingkat dalam satu buah 

kalimatnya. Berikut adalah contoh kalimat compound-complex sentence (Gerot & 

Winell, 1995:90): 

 

 



10 
 

I will play a french horn and my sister will play a tromboune if you pick us up.  

        Independent   Independent        Subordinate 

Pada kalimat tersebut kalimat I will play a french horn dan my sister will 

play a trombone adalah kalimat setara, sedangkan you pick us up adalah anak 

kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki makna yang lengkap. 

2.2.2 Klausa 

Quirk (1999:53-59) mengungkapkan bahwa klausa memiliki tingkatan 

sintaktis yang lebih rendah dibandingkan dengan satuan kalimat. Klausa dapat 

berupa dependent clause yang tidak memiliki makna yang lengka dan klausa yang 

memiliki makna yang lengkap atau independent clause. Konstituen dalam klausa 

pada dasarnya terdiri dari: 

1. Subjek (S)  

2. Verba (V) 

3. Objek (O) 

4. Pelengkap (Complement) (C) 

5. Adverbia (A) 

Menurut Quirk (1999:49), Kategori verba (V) adalah elemen yang paling 

utama dan memiliki posisi yang terpenting dalam setiap klausa dengan urutan kata 

setelah subjek (S). kemudian diikuti oleh satu atau lebih objek (O) atau pelengkap 

(C), atau juga adverbia (A) yang menjelaskan verba jika memang diperlukan. 

Klausa memiliki beberapa jenis struktur dasar. Quirk (1999:53) mengelompokkan 

klausa menjadi tujuh jenis klausa : 
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Tabel 2.1 Daftar Jenis Klausa 

  Subjek (S) Verba (V) Objek (O) Pelengkap 

(C) 

Adverbial 

(A) 

Jenis SV Someone was 

laughing 

   

Jenis SVO My mother Enjoys Party   

Jenis SVC The country Became  Totally 

independent 

 

Jenis SVA I Have been   In the 
garden 

Jenis SVOC Most people Consider these books rather 

expensive 

 

 

Jenis SVOO Mary Gave the visitor 

_________ 

a glass of 

milk 

  

Jenis SVOA You must put all the toys  upstairs 

Ketujuh jenis klausa di atas adalah pola dasar yang dapat diterapkan di 

setiap klausa baik dalam klausa jamak ataupun tunggal dalam bahasa Inggris. 

Tujuh jenis klausa tersebut pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga tipe utama, 

yaitu: 

 1. Pola dua elemen : S + V 

    O 

2. Pola tiga elemen : S +  V +  C 

    A 

      O 

3 . Pola empat elemen :      S + V + O + C 

A 
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Selain dari ketiga pola klausa tersebut terdapat subkategori lain dari klausa 

yang lebih spesifik lagi. Beberapa pola subkategori klausa diantaranya adalah 

seperti verba transitif-intransitif, direct – indirect object, dan subjek pelengkap 

(subject complement). Subkategori dari jenis klausa ini dapat ditemui dalam 

pendekatan formal dan fungsi dalam kajian gramatikal. 

2.2.3 Frasa 

Frasa memiliki tingkatan sintaktis yang lebih rendah dibandingkan dengan 

klausa. Frasa terdiri dari satu atau lebih satuan kata dan memiliki bagian utama 

yang dijelaskan atau disebut dengan head dan bagian yang menjelaskan atau 

modifier dalam setiap frasa. 

Menurut Chaer (2003), Frasa dapat didefinisikan sebagai satuan 

gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Selanjutnya 

dipaparkan Chaer (2003), dikatakan nonpredikatif jika frasa tersebut memiliki dua 

kata atau lebih, tidak memiliki hubungan, berstruktur subjek-predikat atau 

berstruktur predikat-objek. Frasa dalam sebuah kalimat hanya akan menempati 

satu fungsi saja, entah itu menjadi subjek saja, objek saja, predikat saja, dan 

sebagainya. Quirk (1999:60) menyatakan terdapat lima kategori formal frasa, 

yaitu : 

1. Frasa Nomina 

2. Frasa Verba 

3. Frasa Adjektiva 

4. Frasa Adverbia 

5. Frasa Preposisi 
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Menurut Hatono dan Pardiyono (1996:273), dalam suatu frasa terdapat 

head (yang diterangkan) dan modifier (sebagai yang menerangkan). Hal yang 

perlu diperhatikan dalam menentukan head dan modifier : 

1. White House:  White = modifier (menerangkan house) 

House =  head (yang diterangkan) 

2. Saturday Night : Saturday = modifier (menerangkan night) 

Night = head (yang diterangkan) 

Dari pengertian-pengertian pada poin mengenai frasa ini dapat 

disimpulkan bahwa struktur frasa adalah pengelompokan satuan kata yang 

memiliki head sebagai bagian yang diterangkan oleh konstituen lainnya dalam 

membentuk frasa tersebut.   

2.2.4 Kelas Kata 

Kelas kata dalam kajian gramatikal dikenal sebagai part of speech 

sementara dalam kajian sintaksis disebut dengan kategori. Kelas kata adalah 

hierarki terendah dalam tingkatan sintaktis tetapi bagian yang penting terhadap 

pembentukan kata atau kalimat dalam struktur sintaktis. Kelas kata haruslah 

memiliki nilai leksikal atau memiliki arti tersendiri. Menurut Quirk (1999:68), 

kata yang mengandung nilai leksikal adalah kata yang bisa didapatkan dalam 

kamus dan memiliki arti atau makna tersendiri. 

Quirk (1999:67) mengelompokkan kelas kata menjadi dua kategori utama 

dan dua kategori tambahan. Dua kategori utama dari kelas kata adalah open class 

dan closed class. Open class adalah kelas kata yang dapat ditambahkan prefix, 

affix, dan suffix atau dapat berubah bentuk (dalam verba) sebagai morfem yang 

memodifikasi kelas kata tersebut tanpa terbatas (Quirk 1999:72). Sementara 
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closed class adalah kelas kata yang tidak dapat berubah bentuknya, atau kelas kata 

yang tidak bisa dimodifikasi oleh morfem apapun atau hanya bisa dimodifikasi 

oleh konstituen lain dalam suatu struktur kalimat (Quirk 1999:71). Berikut adalah 

contoh-contoh dari kategori kelas kata : 

Kategori utama: 

1. Open classes:  

Nomina   contoh : John, room, card, wood 

Verba contoh : search, grow, play 

Adjektiva  contoh : happy, steady, new, large, round 

Adverbia  contoh : steadily, completely, really 

2. Closed classes :  

Preposisi  contoh : of, at, in, without, in spite of 

Pronomina   contoh : he, they, anybody, one, which 

Determina  contoh : the, a, that, every, some 

Konjungsi  contoh : and, that, when, although 

Modal (verb)  contoh : can, must, will, could 

Primary verb   contoh : be, have, do 

Kategori tambahan (Lesser Categories): 

1. Numeral  contoh : one, two, three; first, second, first 

2. interjection  contoh : oh, ah, ugh, phew 

Selain kategori-kategori di atas, terdapat juga fungsi-fungsi lain yang bisa 

dipadu padankan dengan partikel not atau pennanda infinitif to. 
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2.3 Struktur Frasa 

Menurut pendapat Yule (1998:106), secara sintaktis bahasa Inggris, 

pembentukan struktur suatu frasa memiliki aturan tersendiri atau juga disebut 

dengan phrase structure rules. Seperti yang sudah dijabarkan pada poin 2.2.3 di 

atas, Struktur frasa pada bidang sintaksis dapat diartikan sebagai pengelompokan 

atau urutan kata yang sesuai dengan kaidah sintaktis yang berlaku. Suatu frasa 

memiliki head sebagai bagian utama yang menerangkan frasa tersebut sebagai 

rule dalam prmbentukan suatu frasa.  

Posisi frasa pada tingkatan sintaktis secara hierarki berada di atas kelas 

kata dan di berada satu tingkat di bawah klausa. Frasa terdiri dari satu atau lebih 

satuan kata dan memiliki beberapa jenis struktur frasa sesuai dengan kategori 

konstituen yang membentuk frasa tersebut. 

Dalam aturan (rule) bahasa Inggris, Yule (1998:106) memaparkan urutan 

kata dalam frasa nomina memiliki aturan dalam pembentukan struktur frasa 

(Phrase structure rules) Pembentukan struktur frasa dalam bahasa Inggris 

menurut Yule (1998:106) adalah sebagai berikut: 

a. S → NP + VP 

b. NP → (Det) (Adj) + N + (PP) (CP) 

c. VP→ V+NP+(PP)(adv) 

d. PP → Prep + NP 

Selanjutnya menurut Yule (1998:107), menilai verb phrase sebagai bagian 

terpenting dalam pembentukan kalimat atau tingkatan sintaktis tertinggi memiliki 

dua bentuk umum. Pertama, verba diikuti oleh frasa nomina, kemudian frasa 
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preposisi, lalu keterangan. Kedua, verba nomina diawali oleh kelompok kata kerja 

bantu (auxilary) kemudian diikuti oleh verba. 

a. VP → V (NP) (PP) (CP) 

b. VP → AUX VP 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur frasa 

merupakan bagian dari struktur sintaktis karena frasa adalah salah satu konstituen 

dari tataran sintaksis (syntax level). Struktur frasa memiliki aturan (rule) dalam 

pengelompokan satuan kata dalam pembentukan suatu frasa yang memiliki head 

sebagai bagian yang diterangkan oleh konstituen lainnya sebagai modifier yang 

membentuk frasa tersebut.   

2.3.1 Frasa Nomina 

Frasa nomina adalah salah satu bagian terpenting dalam pembentukan 

kalimat atau  klausa. Menurut Quirk (1995:61) Frasa nomina memiliki bagian 

penjelas (head) yang berfungsi sebagai bagian utama pada frasa tersebut. Head 

pada frasa nomina pada dasarnya berkatagori sebagai nomina dan diikuti oleh 

bagian satuan kata yang menjelaskan head tersebut atau disebut modifier.  

Frasa nomina biasanya diikuti oleh determinative yang ditempatkan pada 

awal frasa nomina. Modifikator pada frasa nomina bisa ditempatkan sebelum 

head dalam urutan kata atau disebut premodification. Sementara modifikator yang 

ditempatkan setelah head secara urutan kata disebut postmodification. Selain itu 

juga frasa nomina bisa dilengkapi oleh complementation di belakang frasa nomina 

tersebut. Berikut adalah tabel struktur frasa nomina secara umum (Quirk 1999 : 

62) 
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Dari tabel pada halaman sebelumnya dapat disimpulkan bahwa frasa 

nomina dapat dibagi menjadi empat bagian utama dalam pembentukan struktur 

frasanya. Empat bagian pembentuk struktur frasa tersebut (Quirk 1999:12381239) 

adalah : 

2.3.1.1 Head 

  Head berfungsi sebagai bagian utama dalam frasa nomina dan sebagai 

konstituen yang menjelaskan struktur frasa tersebut, umumnya berkategori 

nomina. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, menurut Menurut Hatono dan 

Pardiyono (1996:273), dalam suatu frasa terdapat head (yang diterangkan) dan 

modifier (sebagai yang menerangkan). 

2.3.1.2 Determinative 

 Determinative adalah artikel yang berfungsi sebagai modifikator head 

dalam frasa nomina. Menurut Frank (1972 : 109 – 111), Determinative adalah 

suatu struktur kecil kata yang tidak memiliki bentuk karakteristik (characteristic 
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form) atau tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya menjadi pelengkap sebuah 

nomina. 

 Articles : the, a, an. 

 Demonstrative adjectives : this (bentuk jamak : those), that (bentuk 

jamak : those) 

 Possesive adjective : 

a. Bentuk dasar pronomina : my, your, one‟s. 

b. Bentuk dasar nomina : John‟s, the girl‟s. 

 Numeral Activities : 

a. Cardinal : four, twenty-five, one hundred. 

b. Ordinal : fourth, twenty-fifth, one hundreth. 

 Adjective of indefinite quantity : some, few, all, more. 

a. Relative dan adjektiva introgatif : whose, what, which. 

2.3.1.3 Premodification  

Premodification adalah konstituen yang menjelaskan head yang 

ditempatkan sebelum head selain determinative dalam pembentukan struktur frasa. 

Umumnya berkategori adjektiva, baik satuan kata adjektiva maupun frasa 

adjektiva yang berfungsi menjelaskan head dari frasa nomina. Menurut Quirk 

(1999 : 1321-1345) Premodification dalam frasa nomina memiliki 26 bentuk yang 

lebih spesifik dalam penusunan strukturnya. Premodification yang banyak 

digunakan pada skripsi ini adalah Premodification by noun. premodification by 

noun kebanyakan memiliki hubungan yang terikat dengan head dan terkadang 

berfungsi sebagai compound word. Contoh:  
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  His life history. 

 A dish cloth. 

 Life imprisonment. 

Quirk (1999 : 1338-1340) mengungkapkan, Premodification terbagi 

menjadi empat posisi penempatan, yaitu: Precentral, central, postcentral, dan 

prehead position. 

a. Precentral 

Posisi precentral biasanya ditempati oleh nongradeble adjectives dalam 

intesifying adjectives. Contoh: 

1. Emphasizer: certain, definite plain pure sheer. 

2. Amplifier: absolute, entire, extreme, perfect, total. 

3. Downtowner: feeble, slight 

b. Central 

Posisi central biasanya ditempati oleh adjektiva yang memenuhi keriteria 

adjektival status, seperti: big, funny, intellegent, keen, powerful, slow, thick, dan 

sebagainya. Posisi central ini terbagi dari beberapa kelompok adjektiva yang 

menempati zona yang berurutan, yaitu: size, length,  height, lalu subjunctive 

adjective (lovely, nice, wonderful, terrible, horrible,nasty). 

c. Postcentral 

Posisi postcentral ini ditempati oleh adjektiva partisipan dan adjektiva 

yang menyatakan warna. Contoh: 

 A retired colonel. 

 A deserted village. 

 His thinning grey hair. 
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 Blue skies. 

 Their dark  frowning brows. 

d. Prehead 

Posisi prehead ditempati oleh adjektiva yang menyatakan nasionalisme 

(American, Gothic), adjektiva yang memiliki hubungan semantis atau adjectives 

with semantic relation (annual, economic, medical, social political, rural), 

kemudian nomina yang menjelaskan head. Contoh: tourist (attraction), Yorkshire 

(woman), college (student). 

 Kesimpulan dari poin-poin di atas adalah premodification adalah 

konstituen yang menjelaskan head dan memiliki urutan penempatan tertentu. 

Berikut adalah urutan dasar penempatan premodifier : 

[determiner/article] >> [Precentral] >> [central (size >> length >> height >> 

subjunctive adjective >> shape >> age) ] >> [postcentral (particular, participle, 

colour)] >> [Prehead (nationality >> adjektives semantic relation >> 

premodifiying noun) ]. 

2.3.1.4 Postmodification  

Postmodification adalah konstituen yang menjelaskan head yang 

ditempatkan setelah head dalam pembentukan struktur frasa. Ada empat jenis 

postmodification dalam frasa nomina. Keempat postmodification tersebut adalah 

(Quirk 1995:1239): 

a. Frasa Preposisi 

Frasa preposisi berbeda dingan preposisi yang sudah sebelumnya 

dijelaskan di atas. Quirk (1999:63) Memaparkan frasa preposisi terdiri dari 



21 
 

preposisi yang diikuti oleh komplemen preposisional (prepositional complement). 

Frasa preposisi pada umumnya diikuti oleh satuan kata berkategori nomina atau 

frasa nomina. Berikut adalah tabel struktur frasa preposisi secara umum: 

Tabel 2.3 Daftar Struktur Frasa Preposisi 

 
preposition Preposition complement 

 

I met her 

For 

At 

On 

By 

Lunch 

The corner of the street 

Saturday morning 

A strange coincidence 

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa preposisi 

terdiri dari preposisi yang mengawali urutan kata dalam pembentukan frasa 

tersebut dan diikuti oleh satuan kata berkategori nomina atau frasa nomina yang 

menjelaskan preposisi tersebut. Contoh frasa preposisi sebagai postmodification 

dalam sebuah frasa nomina : The car outside the station. 

b. Nonfinite clause contoh : The car standing outside the station. 

c. Relative clause contoh : The car that stood outside the station. 

d. Complementation 

Complementation adalah bagian dari postmodification yang berfungsi 

sebagai pelengkap yang menerangkan atau memperjelas suatu objek pada suatu 

frasa. Contoh complementation yang berfungsi sebagai modifier dari frasa 

nomina: a bigger car than that. 

Dari penyataan-penyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur frasa 

(phrase structure rule) pada frasa nomina pada dasarnya memiliki head sebagai 

konstituen utama dalam pembentukan frasanya. Frasa nomina memiliki modifier 
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yang menjelaskan head dari frasa tersebut. Modifier tersebut adalah determinative, 

premodification, postmodification yang memiliki struktur  tersendiri dalam 

struktur frasa. 

2.4 Kategori Sintaktis 

Kategori dalam kajian sintaksis (part of speech dalam kajian gramatikal) 

adalah satuan kata yang memiliki nilai leksikal dalam pembentukan satuan 

tingkatan sintaktis. misalnya: frasa terdiri dari satu atau lebih satuan kata dan 

sampai tingkatan satuan sintaktis tertinggi pun, yaitu kalimat terdiri dari rangkaian 

kata sebagai konstituen dalam kalimat tersebut. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 2.2.4 diatas,  mengelompokkan 

kategori sintaksis menjadi dua kategori utama dan dua kategori tambahan. Poin 

selanjutnya merupakan penjelasan mengenai kategori sintaktis: 

2.4.1 Nomina (N) 

Marchella Frank dalam bukunya Modern English; A practical reference 

guide (1972:6) memaparkan “ The noun is one of the most important parts of 

speech. Its arrangement with the verb helps to form the sentence core which is 

essential to every complete sentence”. Dapat diartikan dari penyataan tersebut 

bahwa nomina adalah salah satu kategori yang penting dalam pembentukan setiap 

tingkatan kata. Jika dipadu padankan dengan verba bisa menjadi dasar pada 

pembentukan setiap kalimat. 

Nomina memiliki berbagai jenis dan fungsi dalam pembentukan suatu 

konstruksi frasa ataupun satuan sintaksis lainnya yang lebih tinggi. Frank (1972 : 

6-9) menjelaskan berbagai jenis nomina. Diantaranya yaitu : 



23 
 

4. Proper Nouns: Kategori nomina yang biasanya diawali oleh huruf kapital. 

Contohnya : 

a. Nama seseorang. Contohnya : Mr. John Smith. 

b. Nama geografis, seperti nama negara, nama kota, nama negara, nama 

sungai, dan sebagainya. Contohnya : Holland, Paris. 

c. Nama suatu bangsa atau kepercayaan. Contohnya : Dutchman, 

Christianity. 

d. Nama hari besar. Contohnya : Easter, Thanksgiving day. 

e. Nama suatu satuan waktu, nama bulan, hari, dan sebagainya. Contohnya : 

Saturday, June. 

f. Personifikasi suatu benda. Contohnya : Liberty, Nature. 

5. Nomina konkret dan abstrak: Nomina konkret adalah sebuah kata untuk 

menunjukan suatu objek fisik dan bisa dirasakan dengan panca indra. 

Contohnya: flower, girl. Nomina abstrak adalah sebuah kata untuk 

menunjukan suatu konsep atau dalam suatu pikiran. Contohnya : beauty, 

justice, mankind. 

3. Countable dan uncountable nouns: Countable noun adalah nomina yang 

menggunakan affix –s dalam betuk jamak atau benda dari nomina tersebut 

berjumlah lebih dari satu. Contoh : one girl, two girls. Sementara uncountable 

noun adalah nomina yang tidak bisa ditambahkan affix –s di belakang nomina 

tersebut baik jumlah kuantitas benda pada nomina tersebut berkumlah satu 

atau lebih dari satu. Uncountable noun berupa benda konkret yang tidak dapat 

dipisahkan(coffee, iron). Nomina abstrak yang tak dapat dipisahkan 



24 
 

contohnya cabang mata pelajaran atau cabang olah raga biasanya dinyatakan 

dengan uncountable. 

Selain itu dalam beberapa konteks kalimat, nomina yang dapat 

ditambahkan affix –s dalam menyatakan jumlah yang jamak di belakang 

nomina tersebut dapat pula menjadi uncountable. Contohnya: We had chicken 

for dinner. Nomina Chicken pada kalimat tersebut bermakna jamak, tetapi 

tidak perlu mendapat affix –s dalam konteks kalimat tersebut. 

4. Collective noun: Collective noun adalah suatu nomina yang menyatakan 

suatu kelompok jamak dari benda, contohnya : audience, comitee, class, 

crowd, enemy, dan sebagainya. Collective noun tersebut tidak perlu 

menambahkan affix –s walaupun jumlah dari benda dari nomina tersebut 

lebih dari satu. Collective noun dapat ditambahkan affix –s apabila satuan 

collective noun tersebut berjumlah dari satu. Contoh: Comittees (banyak 

komite, lebih dari satu kelompok komite). 

5. Noun Compound: Suatu gabungan dari dua atau lebih kata yang dapat 

menjadi sebuah suku kata (Frank 1972 : 7). Beberapa contoh dari compound 

noun adalah : 

a. Nomina + nomina : bathroom, depatrement store, grammar book. 

b. Nomina posesif + nomina : Lady‟s maid, artist‟s model, traveler‟s checks, 

a womens college, a citizens bank. 

c. Adjektiva + nomina : blackbird, common sense, blue print. 

d. Verba + nomina : pickpocket, flashlight, dance team. 

e. Nomina + verba : handshake, garbage dump, lifeguard. 

f. Gerund + nomina : dining room, puncing bag, wearing apparel. 
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g. Nomina + gerund : fortune telling, house cleaning, water skiing. 

h. Preposisi + nomina : overalls, by-way, downpour. 

i. Verba + preposisi-adverbia : breakdown, makeup, gown-up. 

j. Nomina + frasa preposisi : son-in-law, editor-in-chief. 

k. Nomina + verba -er (sebagai pelaku atau agent) : bystander, baby-sitter, 

pressure cooker. 

l. Nomina + verba : newlyweds, never-do-well, a has-been, a might-have-

been. 

6. Adjektiva yang digunakan sebagai nomina: Adjektiva dapat dinyatakan 

sebagai nomina pada dasarnya diberi affix pada adjektiva tersebut. Contoh 

dari adjektiva yang digunakan sebagai nomina : 

a. Dengan determinative (the). Untuk menyatakan suatu kelompok atau 

golongan yang jamak. 

Contoh : the rich, the poor. 

b. Dengan menambahkan determinative untuk menyatakan kelompok 

suatau kewarganegaraan (nationality). Biasanya diikuti oleh  Affix –ch, -

sh, -ese. Atau dengan tambahan –men, atau – man pada adverbia tersebut.   

Contoh : the French, the Irish, the Chinese, the frenchmen, an irishman. 

c. Dengan menambahkan determinative pada adverbia dengan affix –ed. 

Contohnya : the betrothed, the accused, the deceased. 

d. Dengan menambahkan determinative pada adverbia yang menyatakan ide. 

Cotohnya : the good, the true, the beautiful, the best, the cheapest. 
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Berikut beberapa fungsi dari kategori nomina (Frank 1972 : 9): 

1. Hubungan subjek dan verba : Frasa nomina bisa menjelaskan apa atau siapa 

yang dibicarakan dalam konteks suatu kalimat. Verba dapat dihubungkan 

dengan nomina dengan bentuk orang pertama (first person subject), kedua, atau 

ketiga dan juga singular atau plural. Contoh: 

a. The girl is resting 

b. The girls are resting 

2. Hubungan komplemen dan verba : Nomina bisa menjelaskan verba sebagai 

komplemen atau predication. Hubungan komplemen dan verba dapat terjadi 

pada direct object ataupun indirect object. Contoh : 

a. We need some money. 

b. Please give that man some money. 

c. Please give some money to that man. 

3. Subjective complement (predicate noun) : Nomina dapat ditempatkan setelah 

linking verb untuk menjelaskan subjek pada suatu kalimat. Contoh : 

a. Washington was the first President of united states. 

Dari contoh di atas kata President bisa digunakan untuk mengganti kata 

Washington yang berkategori sebagai subjek. 

4. Objecttive Complement: Nomina dapat menjadi objek yang mengikuti direct 

object dan memiliki identitas yang sama dengan direct object (Frank 1972:10). 

Contoh: 

a. The country elected Washington President. 

Satuan kata President menjelaskan Washington yang dijelaskan oleh subjek 

yang mengikutinya. 
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5. Hubungan objek dan preposisi : nomina dapat menjelaskan penyataan waktu, 

arahan, posisi, dan sebagainya dengan diawali oleh preposisi. Contoh: 

a. The student sat at his desk. 

b. The children laughed at the clown. 

6. Hubungan nomina dan apositif (appositive) : nomina dapat menjelaskan 

nomina lain yang ditempatkan sebelumnya dan mengidentifikasi kembali (re-

identify) dengan menjelaskan nomina lain yang ditempatkan sebelumnya 

sebagai penjelas. Contoh : 

a. Mr. Johnson, my lawyer, is very intelegent. 

7. Hubungan nomina dan direct address (vocative) : nomina dapat menunjukan 

suatu persona secara langsung. Hal ini umumnya digunakan secara verbal. 

Contoh: 

a. John, please come here. 

8. Adjunct nomina (Noun Adjunct) : nomina yang berfungsi sebagai adjektiva 

disebut dengan adjunct. Dua nomina yang berdampingan salah satunya adalah 

head atau bagian utama pada suatu frasa tersebut. Adjunct terletak 

berdampingan dengan nomina dan berfungsi menjelaskan nomina yang 

ditempatkan setelah adjunct. Contoh :  

a. She‟s going to grocery store. 

b. They have a swimming pool. 
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2.4.2 Adjektiva (Adj) 

Menurut Frank (1972 : 109) kategori Adjektiva pada dasarnya berfungsi 

sebagai modifier. Adjektiva dapat memodifikasi nomina ataupun adjektiva yang 

lain yang berfungsi sebagai head dalam suatu frasa. Berikut ini adalah jenis-jenis 

dari adjektiva (Frank 1972 : 109 – 111): 

1. Sebagai determinative: Determinative adalah suatu struktur kecil kata yang 

tidak memiliki bentuk karakteristik (characteristic form) atau tidak dapat 

berdiri sendiri dan biasanya menjadi pelengkap sebuah nomina. 

2. Adjektiva deskriptif: Adjektiva deskriptif adalah adjektiva yang melekat dari 

sebuah nomina menyatakan kualitas atau suatu ukuran fisik seperti umur, 

ukuran, warna, dan sebagainya. Adjektiva deskriptif pada umumnya diikuti 

oleh inflexional dan derivational pada akhiran rangkaian frasa tersebut. Berikut 

beberapa contoh dari adjektiva deskriptif : 

a. Proper adjectives : a French dish, a Catholic churc, a Shakesparian play. 

b. Participal adjectives :  

c. Present particple : an interesting book, a disapointing experience, a 

charming view, a trifling gift. 

d. Past participle : a bored student, a worn tablecloth, a tired housewife, a 

spoiled child. 

e. Adjective compounds : 

1. Diikuti present participle : a good-looking girl, a heart-breaking story, a 

Spanish-speaking student, a long-suffering widow. 

2. Diikuti past participle : a turned-up nose, a broken-down house, newborn 

kittens, ready-made clothes. 
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3. Diikuti nomina, terkhusus nomina yang menyatakan bagian-bagian tubuh : 

left-handed, kind-hearted, blue-eyed, barefoot, heartbreaking. 

4. Compound Pada frasa preposisi : a wall-to-wall carpet, a fly-by-night 

scheme, an up-to-the-minute office. 

5.  Compound pada infinitif : a hard-to-please employer, a never-to-be-

forgotten plot, a well-to-do banker 

6. Compound pada coordinate elements (dengan kata hubung and) : a life-

and-death struggle, a black-and-blue mark, a hit-and-run driver. 

7. Compound adjektiva agar menciptakan suatu frasa yang baru : a get-rich-

quick scheme, a catch-as-catch-can policy, a publicity-shy actor. 

8. Menyatakan suatu ukuran atau besaran : a ten-foot-high pole, a six-year-

old child. (bisa juga mengikuti nomina, contoh : a pole ten feet high, a 

child six year old.) 

Frank (1972 : 111) menambahkan, tanda strip (hyphen) diperlukan dalam 

mengabungkan (compounding) adjektiva tersebut agar menjadi struktur susunan 

kata yang baik. Seperti contohnya : a high-school girl (atau juga dapat ditulis she 

goes to high school tanpa hyphen), twenty-century literature (atau juga dapat 

ditulis literature of the twentieth century tanpa hyphen). Selain itu numeral seperti 

twenty-one, ninety-nine haruslah menggunakan hyphen. 

Dalam memodifikasi nomina, Frank (1972 : 111) mengungkapkan tidak 

hanya adjektiva yang dapat memodifikasi nomina. Diantaranya adalah : 

1. Klausa Adjektiva : The girl who sitting at the dest over there. 

2. Participal :  The girl sitting at the desk over there. 

3. Frasa preposisi: The girl at the desk over there. 
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4. Adverbia:  The girl over there. 

5. Infinitif :  The only girl to finish on time. 

Selain contoh-contoh di atas, Frank (1972 : 112) juga memaparkan bahwa 

adjektiva dapat berfungsi menjadi pengganti kategori yang lain, contohnya : 

1. Berfungsi sebagai nomina. Contoh: None but the brave deserves the fair. 

2. Sebagai objek dari preposisi dalam suatu idiom. Contoh: by far, in general, 

for long, at random. 

3. Sebagai adverbia, memodifikasi verba. Contoh: hold tight, break loose, 

make uneasy 

4. Sebagai adverbia, memodifikasi adverbia. Contoh: better off, far ahead, 

close by, straight ahead. 

5. Sebagai adverbia, memodifikasi adjektiva yang lain. Contoh: Boiling hot, 

dead drunk, dark red. 

6. Sebagai adverbia memodifikasi frasa proposisi. Contoh: deep in her heart, 

early in the year, long before noon. 

2.4.3 Adverbia 

Kategori adverbia pada dasarnya berfungsi sebagai modifier seperti halnya 

kategori adjektiva yang sudah dijelaskan di atas pada poin 3. Menurut Frank 

(1972 : 141) Kategori adverbia dapat memodifikasi verba atau juga melengkapi 

suatu adjektiva atau melengkapi suatu adverbia yang mengikutinya. Berikut 

adalah beberapa jenis dari Adverbia : 

1. Adverb of manner. Contoh : Quickly, Neatly, Awkwardly. 
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2. Menyatakan posisi dan arah. Contoh : here, away, outside, left, straight, 

west. 

 Contoh kalimat : He came in; They walked down. 

3. Definite dan indefinite time : 

 Contoh Definite: yesterday, today, tomorrow, last week, a month ago, the 

day before yesterday. 

 Contoh Indefinite: recently, nowdays, soon, already, still, just, 

immadiately. 

 Definite time yang menyatakan rangkaian waktu : now, then, before, 

after(ward), next, first, later. 

 Lalu ada definite time yang menyatakan frekuensi : always, often, 

somtimes, never.  

4. Intensifiying adverb – adverb of degree (quantifier). 

 Contoh : very, too, quite, somewhat, rather, extrimely, exceedingly, fairly, 

more. 

 Contoh kalimat : She became quite angry with the insolent boy; He always 

walks rather quickly. 

5. Intensifiying adverb – adverb of degree (how complete). 

 Contoh : almost, entirely, nearly, partially, practically, utterly, wholly. 

6. Sentence adverb (affirmation). 

 Contoh : fortunately, presumably, actually, obviously, evidently. 

 Contoh kalimat : Fortunately, no one was hurt, he evidently thinks that he 

can do no wrong. 
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a. Selain itu juga sebagai penegasan atau keputusan. Contoh : yes, certainly, 

surely, absolutely, precisely, undeniably. 

b. Negasi : no. 

c. Possibility atau probability : perhaps, maybe, possibly, probably. 

7. Adverbia Konjungtif: Adverbia Konjungtif adalah kategori adverbia yang 

digunakan sebagai penghubung  antar kalimat atau klausa agar lebih 

beralur dalam menceritakan suatu kejadian dalam kalimat atau klausa. 

Conjunctive adverb memiliki beberapa jenis : 

a. .Menyatakan hasil akhir (result) : therefore, accordingly. 

b. Menyatakan hal yang lain yang perlu dijelaskan (addition) : moreover, 

besides 

c. Menyatakan perbandingan (contrast) : however, nevertheless. 

d. Menyatakan keadaan (condition) : otherwise. 

e. Menyatakan waktu : then. 

8. Gabungan kata yang menjadi adverbia conjunctive : in addition, for this 

reason, after this, if not. 

9. Adverbia explanatory: Adverbia Explanatory adalah adverbia yang 

digunakan untuk menjelaskan suatu ilustrasi atau menjelaskan satu persatu 

suatu tahapan. 

 Contoh : for example, namely, as, i.e.(=that is), e.g. (=for example), viz. 

(=namely). 

10. Adverbia relatif – introgatif: Adverbia relatif - introgatif adalah adverbia 

yang menggunakan suatu kata penanda kalimat tanya (interrogative) 

dalam pembentukan klausa atau kalimat.Contoh : when, where, why, how. 
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 Contoh kalimat : 

a. Adverbia relatif : We visited the house where a famous poet once lived. 

b. Adverbia introgatif : When will he arrive?; I asked when he would arrive. 

11. Exclamatory adverb: Exclamatory adverb adalah adverbia yang 

menggunakan kata how dalam pembentukan klausa atau kalimatnya. 

  Contoh : How beautiful she dresses!; How beautiful she is! 

2.4.4 Preposisi (Prep) 

Kategori preposisi berbeda dengan keempat kategori yang sudah 

dijelaskan di atas. Kategori preposisi tergolong dalam kelompok closed group. 

Close group adalah kategori yang tidak dapat berubah bentuknya, dengan kata 

lain closed group adalah kategori yang tidak bisa dimodifikasi oleh morfem 

apapun atau hanya bisa dimodifikasi oleh konstituen lain dalam suatu struktur 

kalimat (Quirk 1999:71). 

Menurut Frank (1972 : 163) kategori preposisi pada umumnya diikuti oleh 

satuan kata berkategori nomina atau frasa nomina dan memberi penekanan pada 

posisi, tempat dan waktu pada suatu nomina. Sementara bila preposisi menjadi 

head pada suatu frasa dapat berfungsi sebagai penghubung nomina atau 

pronomina dengan verba, adjektiva, ataupun nomina yang lain. 

Selain itu juga Frank (1972 :164-169) Preposisi juga memiliki beberapa 

jenis dan fungsi yang dapat digunakan sesuai dengan konteks suatu frasa, klausa, 

atau kalimat. Diantaranya adalah : 
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a. Menyatakan waktu : 

 Suatu penunjuk waktu: on, at, in. 

  Penyambung waktu (durasi): since, by, from – to, until / till, for, during, in, 

within. 

 Urutan waktu yang mengikuti: before, after. 

b. Menyatakan tempat, posisi, dan penunjuk arah. 

 Posisi: in / inside, on, at. 

 Posisi dari suatu benda: over, above, lower, under, underneath, beneath, 

below. 

 Posisi bersebelahan: near, next to, alongside, beside, between, opposite. 

 Menunjukan arah: To – from, towads, in (to) – out of, up – down, around, 

through, past (or by), as far as (up to). 

2.4.5 Pronomina (Pronoun) 

Pronomina adalah kategori sintaktis yang masuk dalam kelompok closed 

structure. Pada dasarnya pronomina adalah kata ganti nomina baik nomina 

personal maupun abstrak. Berikut adalah jenis-jenis dari pronomina (Frank 1972 : 

20 -27). 

a. Pronomina personal: Pronomina personal adalah pronomina yang 

menggantikan kategori nomina bentuk orang. Contoh : 

 Tunggal (Singular) : I (dengan huruf besar). 

 Jamak (Plural) : we (termasuk orang pertama dengan satu atau lebih orang 

yang lain) 

 Singular ataupun plural : you. 

 Orang ke tiga : he, she, they (them), it. 
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b. Pronomina introgatif: Pronomina introgatif adalah suatu bentuk dari 

pronomina yang menyatakan suatu introgatif atau kalimat tanya. Pronomina 

introgatif dapat berupa pertanyaan direct atau indirect. Contoh : who (untuk 

menanyakan seseorang), what (untuk menanyakan suatu benda atau suatu hal), 

which (memberikan suatu pilihan untuk manusia atau benda), dan sebagainya. 

 Contoh kalimat direct question : Who answer the phone? 

 Contoh kalimat indirect question : who answered the phone. 

Selain contoh-contoh tersebut, pronomina introgatif juga memiliki bentuk 

lain secara umum : whoever, whatever, whichever. Contoh kalimat : Whoever 

told you to do such a thing? 

Selain contoh-contoh kalimat tersebut, terdapat juga pronomina introgatif 

yang menyatakan exclamation. 

Contoh : How beautiful you are!; What beautiful flowers those are!; What a 

beautiful flower that is! 

c. Relative pronoun: Relative pronoun adalah pronomina yang menjadi kata 

hubung suatu klausa atau frasa pada suaru kalimat. Contoh : The man who 

answered the phone was rude; she likes the same thing as (=that) her 

husband does. 

d. Pronomina demonstratif: Pronomina demonsttratif adalah pronomina yang 

berfungsi untuk memaparkan atau menjelaskan sesuatu atau seseorang. 

Contoh : this (these untuk bentuk jamak), that (those untuk bentuk jamak), 

such (digunakan pada kalimat yang menggunakan kata as yang mengikuti 

sebuah nomina). 
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c. Pronomina refleksif: Pronomina refleksif adalah pronomina yang 

menggunakan affix –self dibelakang suatu nomina yang menyatakan suatu 

personal. Contoh : oneself, himself, myself. 

d. Pronomina resiprokal: Pronomina resiprokal adalah suatu kategori pronomina 

yang menyatakan suatu nomina singular yang mempengaruhi satu atau lebih 

suatu nomina persona. 

 Contoh : each other, one another 

e. Indefinite pronoun: Indefinite pronoun adalah satuan pronomina yang 

menyatakan suatu bendaatau persona yang tidak diketahui secara pasti atau 

tidak dijelaskan secara rinci. Contoh: 

 Benda atau persona yang tidak diketahui secara pasti atau rinci : some – 

(somebody, someone, something), any- (anybody, anyone, anything), no- 

(nobody, no one, nothing), every- (everybody, everyone, everything). 

 Kuantitas : all, another, any, both, each, either, few, least, less, little, lot, 

more, most, one, several, some, plenty, other, neither, both, two.  

 

 

 

 

 

 


