
 
 

 
 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sintaksis (Syntax) 

Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani (Sun + tattein) yang 

berarti mengatur bersama-sama. Sintaksisadalah carakita menempatkankata-

kata sehingga menghasilkan kalimat-kalimatdengan menggunakan 

kreatifitas kita masing-masing. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh 

O‟Grady et al (1993:156) ”the syntactic component of the grammar is both 

creative and systematic.‖ 

Oleh karena itu, menurut Miller (2002:133) “syntax is of interest 

because without syntax human beings would be unable to construct complex 

message conveying information about situation, proposals or ideas.‖  

Sintaksis menurut Miller merupakan ilmu yang menarik dan penting, karena 

dengan adanya sintaksis manusia dapat memugar dan menyusun kembali 

sebuah penyampaian ataupun informasi tentang situasi yang komplek, 

tujuan-tujuan atau ide.   

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sintaksis 

merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk merangkai kata-kata menjadi 

sebuah kalimat berdasarkan kreatifitas dan ide dari penulis, yang kemudian 

disusun sesuai dengan aturan dalam ilmu linguistik. Seperti yang 

dikemukakan oleh  Richard et al (1985:284) sintaksis adalah “the study of 

how words are combined to form sentences and the rules which govern the 

formation of sentences are called syntax.‖ Menurut Richard, sintaksis 

mencakup dua hal yaitu studi tentang bagaimana kata-kata membentuk 



 
 

 
 

kalimat, dan pokok-pokok aturan yang mengatur struktur pembentukan 

kalimat.  

Dalam kalimat bahasa Inggris, struktur kalimat yang dibahas dalam 

sintaksis terangkum dalam kelompok satuan sintaksis. Satuan sintaksis 

terdiri dari fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan unsur-unsur sintaksis. 

Fungsi sintaksis diantaranya adalah subjek, objek, pelengkap, dan 

keterangan. Kategori sintaksis diantaranya nomina (noun), pronominal 

(pronoun), verba (verb), ajektiva (adjective), adverbial (adverb), preposisi 

(preposition), konjungsi (conjunction), interjeksi (interjection), dan 

determiner (determiner). Sedangkan unsur-unsur sintaksis terdiri dari kata, 

frasa, klausa, dan kalimat. Dalam unsur sintaksis, kata adalah objek kajian 

sintaksis terkecil dan kalimat adalah objek kajian sintaksis terbesar.  

2.2 Satuan Sintaksis 

 Ada tiga cara menganalisis kalimat, yaitu dengan melihat fungsi 

sintaksis, kategori sintaksis, dan peran dari unsur sintaksis. Analisis kalimat 

berdasarkan kategori mengacu pada kategori frasa yang menduduki fungsi-

fungsi sintaksis tersebut. Fungsi-fungsi sintaksis itu berkenaan dengansubjek, 

predikat, objek, pelengkap dan keterangan.Fungsi sintaksis yaitu keterkaitan 

struktural antarkata atau frasa dalam kalimat pada unsur sintaksis. 

Sedangkankategori sintaksis berkenaan dengan istilah nomina, pronominal, 

verba, ajektiva, adverbial, preposisi, konjungsi, interjeksi, dan 

determiner.Sementara itu, analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada 



 
 

 
 

makna pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Unsur peran ini berkaitan dengan 

makna gramatikal atau sintaktis. 

2.2.1  Fungsi Sintaksis 

Berdasarkan segi fungsi, Chaer (2003:207) berpendapat bahwa 

struktur kalimat dapat terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan 

keterangan. Sedangkan menurut Verhaar (1978) fungsi-fungsi sintaksis 

tersebut  merupakan “kotak kosong” yang tidak memiliki arti apa-apa karena 

kekosongannya. Tempat-tempat kosong itu akan diisi oleh sesuatu yang 

berupa kategori sintaksis dan memiliki peran tertentu. 

2.2.1.1 Subjek 

Quirk et al (1985: 724) mengatakan bahwa “Subject is normally a 

noun phrase, or nominal clause.‖ Menurutnya subjek tidak hanya berupa 

kata benda, tetapi bisa berupa frasa nomina atau klausa nomina.  Quirk juga 

mengatakan, fungsi sintaksis subjek adalah “An obligatory in finite clause 

except in imperative clauses, where it is normally absent but implied.‖ 

(1985:725). Subjek merupakan keharusan dalam klausa finit kecuali dalam 

klausa imperatif, dimana biasanya ada tapi tersirat.  

Subjek juga pada umumnya adalah pelaku dari sebuah kegiatan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Kroeger (2005:55) bahwa ―the subject of the 

sentence is the doer of the action.‖ Jadi, dari beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa subjek dapat berupa benda atau seseorang yang 

berperan sebagai pelaku dan melakukan suatu kegiatan.  



 
 

 
 

Contoh (1): Dina speaks English fluently. 

Pada contoh kalimat (1) Dina merupakan subjek dari verba speaks, 

dan merupakan kata benda atau nomina.  

2.2.1.2 Predikat 

Predikat adalah bagian dari kalimat yang memberi keterangan pada 

subjek. Downing (2006:35) mengungkapkan bahwa ―the predicate can 

consist entirely of predicator, realizedby a verbal group.‖ Menurutnya, 

predikat biasanya diisi oleh predicator dan berkategori verba. Sejalan dengan 

teori yang dikemukakan oleh Chaer (2003:209), bahwa struktur yang paling 

penting dalam sintaksis adalah fungsi predikat, dan menurut Chafe (1970) 

predikat harus berupa verba atau kategori lain yang diverbakan.   

Verba yang transitif memunculkan fungsi obyek dan verba yang 

menyatakan lokasi dan akan pula memunculkan fungsi keterangan yang 

berperan lokatif. Verba lokatif adalah verba yang menyatakan perbuatan 

yang objeknya berupa tempat. 

Contoh (2): Andy cleans his house every day. 

Pada contoh kalimat (2) kata cleans merupakan verba lokatif yang 

mengacu pada tempat yaitu his house.  

2.2.1.3 Objek 

Cobuild (1990) mengatakan bahwa, “Object is a noun group which 

refers to a person or thing.― Objek adalah kelompok kata benda yang 



 
 

 
 

mengacu pada seseorang atau sesuatu. Objek membutuhkan bentuk yang 

objektif untuk kata ganti (pronoun). Objek terdiri dari objek langsung (direct 

object) dan tidak langsung (indirect object). Objek langsung biasanya 

muncul setelah objek tidak langsung. 

Menurut Quirk, fungsi sintaksis objek sama seperti subjek, objek 

biasanya berupa frasa nomina atau klausa nomina. Terdapat pengecualian 

pada jenis klausa nomina yang menjadi objek langsung, umumnya hanya 

klausa nominal relatif. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa objek adalah 

kata benda yang mengacu pada seseorang atau suatu benda, dapat berupa 

kata, frasa nomina, maupun klausa nomina.  

Contoh (3): Dina doesn't speak English fluently. 

Pada contoh kalimat (3) English merupakan objek dari verba doesn‘t 

speak, dan merupakan kata benda atau nomina.  

2.2.1.4 Pelengkap 

Pelengkap (complement) adalah kata atau frasa yang berupa ajektiva 

atau kata sifat dan nomina yang digunakan setelah adverbial untuk 

mendeskripsikan subjek atau predikatnya. Pelengkap juga dapat langsung 

mengikuti setelah to be untuk menjelaskan subjek.  

Pelengkap secara semantik tidak memiliki peran apapun, tapi 

biasanya diperlukan dalam sintaktik maupun semantik. Hal sama tersebut 

seperti yang dinyatakan oleh Downing (2006:36) yaitu, ―complements 



 
 

 
 

encodes constituents that, semantically, are not participants but are 

neverthless normally required both syntactically and semantically.‖  

Dalam kalimat bahasa Inggris ada beberapa jenis pelengkap  

diantaranya adalah subjek pelengkap (subject complement) dan objek 

pelengkap (object complement). Subjek pelengkap berkaitan dengan subjek 

dan berfungsi sebagai kata penghubung atau kopula (copular), sedangkan 

objek pelengkap berhubungan dengan objek tidak langsung.  

 Fungsi sintaksis pelengkap adalah ―The subject complement 

normally has concord of number with the subject, and the object 

complement normally has concord of number with the direct object.‖ Quirk 

et al (1985:729). Maksudnya yaitu subjek pelengkap biasanya memiliki 

kecocokan jumlah dengan subjek, dan objek pelengkap biasanya memiliki 

kecocokan jumlah dengan objek langsung. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelengkap 

adalah penjelas atau keterangan tambahan yang berupa kata atau frasa yang 

memiliki keterkaitan dengan subjek maupun objek di dalam suatu kalimat.  

Contoh (4): Agus is a diligent student. 

Pada contoh kalimat (4) frasa a diligent student merupakan 

pelengkap yang mengacu pada subjek Agus. Pelengkap tersebut 

mendeskripsikan bagaimana sifat atau perilaku dari subjek.  

 

 



 
 

 
 

2.2.1.5 Keterangan 

Keterangan (adverbial) pada umumnya adalah frasa adverbia 

(adverb phrase), frasa preposisi, (prepositional phrase) atau klausa 

adverbial (adverbial clause). Menurut Hornby (1975:164) ―adverbials may 

be classified according to their function (e.g. as modifying verbs, adjectives, 

or other adverbs ; or expressing manner, time, place, direction, degree, 

frequency) and according to their position.‖ Maksudnya adalah sebuah 

keterangan biasanya merujuk pada atribut dari aksi-aksi, sensasi, dan 

keadaan yang dibentuk oleh sebuah verba. Verba yang menyatakan lokasi, 

akan memunculkan fungsi keterangan yang bersifat lokatif.  

Fungsi sintaksis keterangan menurut Quirk adalah opsional yaitu 

pilihan atau keterangan tambahan. Keterangan dapat ditambahkan dalam 

kalimat atau dari klausa tanpa merubah makna maupun struktur kalimat 

(1985:730). 

Contoh (5): Agus read the book in the library.  

Pada contoh kalimat (5) frasa adverbial in the library berfungsi 

sebagai keterangan yang menunjukan lokasi dimana subjek melakukan 

kegiatan membaca buku.  

2.2.2 Kategori Sintaksis 

 “The identification of the categories to which the words of language 

belong.”(O‟Grady,1996:83). Dari definisi ini diartikan bahwa identifikasi 

kategori-kategori kata  termasuk ke dalam bahasa. Bahasa yang terdiri dari 



 
 

 
 

kalimat-kalimat dapat dianalisis berdasarkan kategorinya. Kategori dalam 

sintaksis disebut part of speech. 

Menurut Richards et.al (1985:209) “part of speech is term to describe 

the different type of words which are used to form sentences, such a noun, 

pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection.‖ 

Richards mengklasifikasikan delapan kelas kata yang digunakan dalam 

kalimatyaitu nomina, pronominal, verba, ajektiva, adverbial, preposisi, 

konjungsi,dan interjeksi. Selain kedelapan kelas kata di atas, terdapat satu 

jenis lagi kelas kata dalam sintaksis yang digunakan sebagai kata tunjuk atau 

penegas yaitu kata depan (determiner).   

2.2.2.1 Noun (nomina)  

Menurut Nesfield dalam buku Alwasiah (1993:48), nomina adalah 

―a word used for naming some person or thing‖. Menurutnya nomina 

adalah kata yang menamai orang, atau benda, dan dapat pula berupa tempat. 

Contoh (6):Ann is sick today.  

Kata Ann merupakan nomina yang merujuk pada seseorang.  

2.2.2.2 Pronoun (pronomina)  

Pronomina adalah kata yang dapat menggantikan nomina atau kata 

yang berfungsi sebagai nomina di dalam kalimat. Seperti yang dikemukakan 

oleh Alwasiah (1993:48) ―a word used instead of noun or noun equivalent.‖ 

Contoh (7):  The chef is in the kitchen. He is tasting the sauce.  



 
 

 
 

Pada kalimat di atas, he berfungsi sebagai pronominal yang 

menggantikan frasa nomina The chef. 

2.2.2.3 Verb (verba)  

Verba menurut Alwasiah (1993:48) “a word for saying something 

about some person or thing.‖ Menurutnya verba adalah sebuah kata kerja 

yang bersifat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.  

Contoh (8):  John is sleeping right now.  

Kata sleeping pada kalimat di atas merujuk pada kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh subjek John. 

2.2.2.4 Adjective (ajektiva)  

Ajektiva adalah kata yang berupa kata sifat yang menerangkan 

nomina. Seperti yang dikemukakan oleh Alwasiah (1993:48) bahwa 

―adjective is a word used instead of noun or noun equivalent.‖ 

Contoh (9): Sammy is a diligent student.  

Kata diligent merupakan kata sifat yang menerangkan perilaku 

subjek Sammy.  

2.2.2.5 Adverb (adverbia)  

Adverbia adalah kelas kata yang menerangkan verba, ajektiva, dan 

adverbia yang lain. Advebia juga merupakan kata yang digunakan untuk 

menspesifikasi kelas kata manapun kecuali nomina dan pronominal 

(Alwasiah, 1993:48). 



 
 

 
 

Contoh (10): Sammy is extremely busy.  

Pada kalimat di atas kata extremely merupakan adverbia yang 

menerangkan kata kerja busy. 

2.2.2.6 Preposition (preposisi)  

Preposisi adalah kata yang menunjukkan hubungan antara nomina 

dan kata lainnya dalam suatu kalimat. Preposisi diletakan sebelum nomina 

untuk menghubungkan benda yang disimbolkan atau diwakili oleh nomina 

dengan seuatu yang lain (Alwasiah,1993:48). 

Contoh (11): He goes to school.  

To merupakan preposisi yang menunjukan lokasi school.  

2.2.2.7 Conjunction (konjungsi)  

Alwasiah (1993:48) mengatakan bahwa konjungsi adalah sebuah 

kata yang digunakan untuk menggabungkan kata-kata atau sejumlah frasa, 

atau menggabungkan klausa yang atu dengan yang lain. 

Contoh (12): Sammy is diligent and clever student.  

Pada kalimat di atas kata penghubung and menggabungkan kata 

diligent dan clever.  

2.2.2.8 Interjection (interjeksi)  

Interjeksi adalah kata yang digunakan sebagai kata seru. Alwasiah 

(1993:48) berpendapat pula mengenai interjeksi, menurutnya interjeksi 

adalah sebuah kata atau bunyi yang dilontarkan dalam kalimat untuk 

mengekspresikan perasaan dan pikiran.   



 
 

 
 

Contoh (13): Look! He‘s playing football.  

Kata look! merupakan bentuk seruan atau interjeksi.  

2.2.2.9 Determiner (kata depan) 

Determiner atau kata depan adalah kata penentu atau penegas yang 

menentukan kata benda atau nomina. Klammer (2002:92) berpendapat pula 

bahwa “determiner is structure words that precedes and modifies a noun. 

We could define a determiner, in fact as a structure words that can be 

substitute for a or an or the.‖ Jadi determiner dapat berupa a, an, atau the.  

Contoh (14): The ball is played by Sammy.  

Kata the menerangkan the ball yang merupakan frasa nomina.  

2.2.3 Unsur - Unsur Sintaksis 

Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang 

membentuk frase, klausa, dan kalimat. Oleh karena itu kata sangat berperan 

penting dalam sintaksis, sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori 

sintaksis, dan sebagai perangkai satuan-satuan sintaksis. 

2.2.3.1 Kata 

O‟Grady et al (1993: 112) mengatakan bahwa, “ A word is a free 

form.”, yaitu kata sebagai sebuah bentuk bebas atau free form. Kata 

merupakan unsur terkecil dari kalimat atau klausa. Sebagai satuan terkecil 

dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis dan penanda 

kategori sintaksis. Kata dapat di tempatkan dimana saja sesuai keinginan 

penulis.  



 
 

 
 

Contoh (15):  A door. 

Pada contoh (15) door merupakan jenis kata benda yang diberi 

determiner „a‟, sehingga membentuk sebuah frasa nomina ‗a door‘. 

2.2.3.2 Frasa 

Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau 

lebih dan tidak memiliki unsur predikat. Unsur-unsur yang membentuk frase 

adalah morfem bebas (free morpheme). Seperti yang dijelaskan oleh Miller 

(2002:1) mengatakan  “ the phrase is that certain relationship hold between 

words whereby one word, the head, controls the other words, the modifiers.‖ 

Frasa memiliki kepala frasa (head) yang mengontrol kata lainnya, yaitu 

sebagai penerang (modifiers). 

Ada pula pendapat mengenai pembagian kelompok frasa menurut 

Quirk et al (1985:62-63), diantaranya sebagai berikut: 

1. Frasa Verba (verb phrase) 

Head berupa kata kerja / verb. Frasa verba terdiri dari verba 

utama (main verb) yang dapat berdiri sendiri sebagai frasa verba 

secara keseluruhan atau didahului oleh verba-verba yang 

berfungsi sebagai kata kerja bantu (auxiliary). 

Contoh (16):  The ship sank.            The ship was sinking. 

       Was sebagai kata bantu untuk sank, dan 

memodifikasinya menjadi verb phrase. 

 

 



 
 

 
 

2. Frasa Nomina (noun phrase) 

Head berupa kata benda / noun. Frasa nomina terdiri dari kepala 

frasa (head) yang berupa nomina, dan elemen-elemen yang 

menentukan kepala dan memodifikasi kepala tersebut atau 

melengkapi elemen lain di dalam frasa tersebut.  

Contoh (17):   Story             A better story.  

        A dan better memodifikasi kata storymenjadi frasa 

nomina.  

 

3. Frasa Ajektiva (adjective phrase) 

Head berupa kata sifat / adjective. Frasa ajektiva terdiri dari 

induk yang berupa ajektifa, didahului dan diikuti oleh elemen-

elemen yang memodifikasi induk tersebut.  

Contoh (18):   Hot            incredibly hot 

        Incredibly memodifikasi kata hot, dan merubahnya 

menjadi frasa ajektiva.  

 

4. Frasa Adverbial (adverbial phrase) 

Head berupa kata tambahan / adverb. Frasa adverbia memiliki 

struktur yang sama dengan frasa ajektiva, namun kepalanya 

bukan ajektiva melainkan diikuti oleh elemen-elemen yang 

memodifikasi kepala frasa tersebut. 

Contoh (19):   severally            very severally indeed 



 
 

 
 

 Very dan indeed memodifikasi kata severallymenjadi frasa 

adverbial.  

 

5. Frasa Preposisi(prepositional phrase) 

Head berupa preposisi / preposition. Frasa kata depan terdiri dari 

preposisi yang diikuti oleh pelengkap preposisi yang biasanya 

berupa frasa nomina. 

Contoh (20):   the earth             above the earth 

     The earth yang merupakan frasa nomina dimodifikasi 

oleh kata above. 

2.2.3.3 Klausa 

Swan (1995) berpendapat bahwa ―clause is a part of a sentence 

which contains a subject and a verb, usually joined to the rest of the 

sentence by a conjunction.‖  Klausa adalah bagian dari kalimat yang terdiri 

dari subjek dan verba, dan selalu digabungkan oleh konjungsi.  Di dalam 

klausa terdapat kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat. Selain itu, 

ada pula kata atau frasa yang berfungsi sebagai subjek, objek, dan 

keterangan. Oleh karena itu klausa merupakan unit analisis yang dapat 

menempati posisi yang berbeda. Hal tersebut dikemukakan pula oleh Miller 

(2002:13) “Clause is a unit of analysis within which we can talk coherently 

about the order of phrases and the fact that phrase can occupy different 

position.‖ 



 
 

 
 

Dalam bahasa Inggris, klausa terbagi menjadi dua jenis, yaitu klausa 

bebas (independent clause) atau induk kalimat (main clause), dan klausa 

terikat (dependent clause) atau disebut juga anak kalimat (subordinate 

clause). Klausa bebas dapat berdiri sendiri karena memiliki pola yang 

lengkap. Seperti yang diungkapkan oleh Jacobs (1995:65) bahwa , ―a clause 

that can stand alone as a sentence is called a main clause or sometimes 

independent clause.‖ Sedangkan klausa terikat tidak dapat berdiri sendiri 

karena memiliki struktur tidak lengkap.  Hal tersebut juga diungkapkan oleh 

Jacobs (1995:65) yaitu “dependent clause, on the other hand do not stand 

alone on their own as sentences.‖  

Klausa terikat bergantung kepada klausa bebas walaupun memiliki 

subjek dan predikat sendiri.  Klausa terikat ditandai dengan adanya 

penggunaan subordinatif seperti although, if, because, dan pronominal 

seperti who, whom, that, which, atau whose. 

Berikut ini adalah contoh dari independent dan dependent clause. 

Contoh (21): 

We were wondering if you would like to join us.  

Pada contoh (21) we were wondering merupakan independent clause, 

sedangkan if you would like to join us merupakan dependent clause. 

2.2.3.4 Kalimat 

Quirk menyatakan bahwa kalimat adalah unit grammatical teratas 

(1973:47). O‟Grady et al juga mengatakan bahwa, “Traditionally, the 



 
 

 
 

largest unit of syntactic analysis is the sentence. It is form by combining an 

NP and a VP in accordance with the rule.‖ Jadi, satuan terbesar dari analisis 

sintaksis adalah kalimat yang dibentuk dengan menggabungkan NP (noun 

phrase) dan VP (verb phrase) yang sesuai dengan aturan dalam sintaksis.  

Kalimat juga merupakan elemen gramatikal yang abstrak yang 

diperoleh dari proses pengucapan atau ujaran. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat dari Huford (1983:18) yaitu, ―a sentence is grammatically 

complete string of words expressing a complete thought.‖  Ujaran pada 

umumnya berupa kalimat yang lengkap dan berisi tentang ide atau 

pemikiran dari penutur.   

Struktur kalimat dalam ujaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

tidak jauh berbeda. Dalam kalimat bahasa Indonesia terdapat jenis kalimat 

tunggal, dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal dalam bahasa Inggris 

disebut dengan simple sentence. Menurut Broukal (2001:24) ―a simple 

sentence contains a single clause.‖ Maksudnya, kalimat tunggal hanya 

terdiri dari satu klausa yaitu independent clause.  Sedangkan kalimat 

majemuk dalam bahasa Inggris terdiri dari majemuk setara (compound 

sentence), majemuk bertingkat (complex sentence), dan majemuk campuran 

(compound-complex sentence). 

Ada pula pendapat mengenai pembagian kalimat berdasarkan jenis 

klausanya menurut Volpe (2000), diantaranya sebagai berikut: 

 

 



 
 

 
 

1. Simple Sentence 

Simple sentence adalah kalimat yang disebut juga dengan klausa 

bebas (independent clause), berisi sebuah subjek, dan memiliki verba 

serta kalimatnya berisi kalimat lengkap. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Quirk et al (1985:47) mengungkapkan bahwa, ―simple 

sentence is the sentence consisting of a single independent clause.‖ 

Menurut Quirk, simple sentence terdiri dari satu independent clause.  

 

Contoh (22): Some students like to study in the morning. 

Dari contoh (22) merupakan simple sentence yang di dalamnya 

terdapat subjek yang berbentuk noun phrase yaitu „some student‘, dan 

verba yang berbentuk verb phrase yaitu ‗like to study‘.  

 

2. Compound Sentence 

―Compound sentence is two or more simple sentence joined by a 

coordinating conjunction. The coordinators are follows: for, and, nor, 

but, or, yet, so.‖ (Volpe, 2000:284). Maksudnya adalah compound 

sentence merupakan kalimat yang terdiri atas dua atau lebih simple 

sentence yang digabungkan dengan kata penghubung yaitu for, and, nor, 

but, or, yet, so. 

 

Contoh (23): I tried to speak Spanish, and my friend tried to speak 

English. 



 
 

 
 

Pada contoh (23) merupakan contoh kalimat yang di dalamnya 

terdapat dua simple sentences yang digabungkan dengan kata 

penghubung and. 

 

3. Complex Sentence 

―Complex sentence is one sentence containing at least two 

clauses; an independent clause or more dependent clauses“ (Volpe, 

2000:284). Dari pengertian ini disebutkan bahwa complex sentence 

terdiri dari satu atau paling tidak dua klausa; klausa bebas atau 

subordinate clause. 

Subordinate clause yang dihubungkan oleh konjungsi 

(conjunction) atau disebut juga subordinating conjunction. Kata hubung 

ini memiliki antara lain hubungan waktu (time), tempat (place), 

pertentangan (contrast), sebab akibat (cause-effect), syarat (condition), 

tujuan (reason), dan cara (manner). Kata-kata penghubung tersebut 

diantaranya adalah after, before, whether, if, as, that, how, then, where, 

although, though, while, because, since, whereas, dan until. 

 

Contoh (24): After they finished studying, Juan and Maria went to the 

movies.  

Pada contoh (24) merupakan complex sentence yang terdiri dari 

dua kalimat yang dihubungkan dengan koma, dan diawali kata 

penghubung ‗after‘. 

 



 
 

 
 

4. Compound-Complex Sentence 

Compound-Complex Sentence adalah dua kalimat yang terdiri 

dari dua buah independent clause atau lebih, dan satu dependent clause. 

Contoh (25): Because I am an English teacher, some people expect me to 

speak perfectly, and other people expect me to write 

perfectly. 

Pada contoh (25) merupakan compound-complex sentence yang 

di dalamnya terdapat dua independent clause, dan satu dependent clause.  

 

2.3 Klausa Nomina (Noun Clause) 

Klausa nomina (noun clause) menurut Mark Lester (2009:91) adalah 

sebagai berikut, 

‖noun clause are dependent clauses that function as noun phrase. 

(Dependent clauses have their own subjects and verbs, but they are not able 

to stand alone as complete sentences) . Noun clauses, like gerunds and 

infinitives used as nouns, are singular, and thus they can always be replaced 

by the third-person singular pronoun it.‖ 

 

Maksudnya adalah klausa nomina berfungsi sebagai kata benda. 

Klausa terikat memiliki subjek dan predikat sendiri, tetapi klausa nomina 

tidak dapat berdiri sendiri seperti kalimat yang lengkap polanya. Klausa 

nomina juga hampir serupa dengan kata kerja yang dibendakan (gerund) dan 

infinitif yang berfungsi sebagai kata benda. Mereka dapat digantikan dengan 

kata ganti it.  

Selain pendapat diatas,  Klammer et al (2000:315)juga menyatakan 

bahwa ”nominal clause are introduced by words that mark them as 

dependent : either the complementizer that or an interrogative word.” 



 
 

 
 

Sebagai ciri dari klausa nomina yaitu selalu diawali oleh kata-kata yang 

menandai mereka sebagai anak kalimat: baik oleh pelengakap that atau kata 

interogatif. Kata-kata tersebut berupa kata pengantar khusus yang biasa 

digunakan dalam klausa nomina.  

Kata pengantar khusus tersebut antara lain (introduced word) yaitu 

komplemen atau pelengkap (complementizer) that, kata tanya (interrogative 

word) yaitu who, which, what, why, when, where,how, dengan menggunakan 

kata alternative (alternative word) yaitu whether or if, dan ever. 

2.3.1   Kategori dan Fungsi Sintaksis Klausa Nomina 

Berdasarkan fungsinya klausa nomina dibagi menjadi lima kategori, 

antara lain sebagai berikut: 

2.3.1.1    Wh – Clauses 

Klausa jenis ini diawali dengan kata tanya (interrogative word) yaitu 

who, which, what, why, when, where,how. Fungsi sintaksisnya yaitu sebagai 

subjek di awal kalimat, objek langsung (direct object), subjek pelengkap 

(subject complement), objek pelengkap (object complement), objek preposisi 

(object of preposition), dan objek tidak langsung (indirect object). 

Berikut ini adalah contoh kalimat dari jenis wh-clause: 

Contoh (26): Wh-clause sebagai subjek 

What students need is more parking spaces. 

Contoh (27): Wh-clause sebagai objek langsung (direct object) 

Did you find what you wanted at the store? 



 
 

 
 

Contoh(28): Wh-clause sebagai subjek pelengkap (subject 

complement) 

That is exactly why we wanted to leave. 

Contoh (29): Wh-clause sebagai objek pelengkap (object 

complement) 

They found the film just what they expected.  

Contoh (30): Wh-clause sebagai objek preposisi (object of 

preposition) 

He is afraid of where she will go.  

Contoh (31): Wh-clause sebagai objek tidak langsung (indirect 

object) 

They asked when dinner would be served. 

Berdasarkan keenam contoh diatas, klausa nominayang berfungsi 

sebagai subjek posisinya selalu berada di awal kalimat. Sedangkan fungsi 

klausa nomina sebagai objek langsung, subjek pelengkap, objek pelengkap, 

objek preposisi, dan objek tidak langsung posisinya berada di tengah atau di 

akhir kalimat. 

2.3.1.2 That – Clause 

Klausa jenis ini diawali dengan pelengkap (complement) yaitu kata 

that. Menurut Cobuild (1990:339) ”That clause can be use as complement 

after ‘be‘ to refer to a fact or idea‖. Maksudnya adalah that clause dapat 

digunakan sebagai pelengkap setelah 'be' untuk merujuk kepada suatu fakta 

atau ide di dalam suatu kalimat.  



 
 

 
 

Terdapat dua jenis that clause yang fungsi sintaksisnya hampir 

serupa, dan keduanya ditandai dengan konjungsi ‗that‘. Klausa tersebut 

adalah that clause sebagai klausa nomina, dan that clause sebagai relative 

clause.  

 

a. That Clause Sebagai Klausa Nomina 

 Thomson dan Martinet (1986) ‖ Noun Clause are very often 

introduced by that and are therefore often called that-clause.‖Menurut 

pendapat diatas dapat diartikan bahwa that clause selalu diawali oleh 

konjungsi that. „That‟ berfungsi sebagai penanda yang khas dari klausa 

tersebut. 

Berikut ini adalah sejumlah pernyataan yang mengikuti that clause 

yang berpola be + adjective / past participleyang dikemukakan olehLado 

(1992:201): 

a. be afraid that 

b. be aware that 

c. be convinced that 

d. be disappointed that 

e. be glad that 

f. be amazed that 

g. be angry that 

h. be happy that 

i. be pleased that 

j. be sorry that 

k. be sure that 

l. be surprised that 

m. be fortuned that 

n. be furious that 

o. be horrified that 

p. be lucky that 

q. be positive that 

r. be proud that 

s. be shocked that 

t. be terrified that 



 
 

 
 

u. be thrilled that v. be worried that 

 

Selain ajektif dan bentuk lampau, kata kerja (verb) yang diikuti oleh 

that clause antara lain: 

1. assume that 

2. believe that 

3. discover that 

4. guess that 

5. hear that 

6. agree that 

7. conclude that 

8. decide that 

9. demonstrate that 

10. doubt that 

11. fear that 

12. feel that 

13. figure out that 

14. hope that 

15. know that 

16. learn that 

17. notice that 

18. predict that 

19. prove that 

20. find out that 

21. forget that 

22. imagine that 

23. indicate that 

24. observe that 

25. presume that 

26. pretend that 

27. read that 

28. realize that 

29. suppose that 

30. suspect that 

31. think that 

32. recall that 

33. recognize that 

34. regret that 

35. remember that 

36. reveal that 

37. show that 

38. teach that 

39. understand that



 

1 

Berikut ini adalah fungsi sintaksis dari that clause: 

1. That Clause Sebagai Subjek (subject) 

‖That cannot be omitted in a subject clause, since without the 

subordinative marker the clause would be initially 

misinterpreted as a main clause‖ Quirk (1985:1049).  

That tidak bisa dihilangkan dalam klausa subjek, karena tanpa 

penanda subordinatif, akan terjadi salah menginterpretasikan 

sebagai klausa utama. 

Contoh (32): 

That his license was revoked shocked me. 

 

Pada contoh (32), that clause berada di awal kalimat sebagai 

subjek, keberadaan ‘that‘ sebagai penanda subordinatif harus 

tetap ada, dan tidak dapat dihilangkan. 

 

2. That Clause Sebagai Objek Langsung (direct object) 

”When the that-clause is direct object or complement, the 

conjunction that is frequently omitted except in formal use, 

leaving a zero that-clause.‖ Quirk (1985:1049). 

Ketika that clause berperan sebagai objek langsung atau 

pelengkap, konjungsi sering dihilangkan kecuali dalam 

penggunaan formal,sehingga meninggalkan klausa kosong (zero 

that-clause). 
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Contoh (33): 

I hear that the dance was a great success. 

 

Pada contoh (33) that clause muncul setelah verba ‘hear‘ dan 

berada di akhir kalimat. 

 

3. That Clause Sebagai Pelengkap Subjek (subject complement) 

‖The subordinator that may be optionally retained, the presence 

of a subject that before the verb preventing misinterpretation.‖ 

Quirk (1985:1049). 

Sebagai pelengkap dari subjek, subordinator that mungkin 

secara opsional dipertahankan, keberadaan subjek that sebelum 

verba mencegah kesalahan interpretasi. 

Contoh (34): 

Her belief is that most reported UFO sightings are genuine. 

 

Pada contoh (34), that clause muncul setelah to be yang 

berperan sebagai verba yaitu ‘is‘, dan menjelaskan subjek yang 

berbentuk frasa nomina yaitu ‘her belief‘. 

 

4. That Clause Sebagai Pelengkap Ajektif (adjective 

complement) 

‖Some adjectives (for example, happy, glad, sad,angry, hurt, 

confident, doubtful, positive, and others of similar meaning) and 

past participles functioning adjectivally (disappointed, 

distressed, pleased, and others) can take a nominal that clause 

as a complement.‖ Klammer et al (2000:329). 
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Penggunaan beberapa kata sifat (adjectives) seperti happy, glad, 

sad,angry, hurt, confident, doubtful, positive, dan bentuk-bentuk 

lampau yang bersifat ajektif dapat menjadikan noun clause  

sebagai pelengkap. 

 

Contoh (35):  

I am astonished that no one felt the tremor yesterday.  

 

Pada contoh (35), that clause muncul setelah bentuk lampau 

yang bersifat ajektif ‘astonished‘ dan berada di akhir kalimat. 

 

5. That Clause Sebagai Apositif (appositive) 

‖An appositive is traditionally defined as a noun phrase that 

renames another noun phrase, one that it usually follows 

immediately.‖  Klammer et al (2000:320). Apositif secara 

tradisional didefinisikan sebagai frasa nomina yang mengganti 

bentuk lain dari frasa nomina. Apositif biasany amengikuti 

langsung sebagai penjelas.  

Contoh (36): 

Jennifer disputed the argument that grafity waves are 

undetectable.  

 

Pada contoh (36), that clause muncul setelah objek ‘the 

argument‘, dan menjadi penjelas dari frasa nomina tersebut. 
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b. That Clause Sebagai Relative Clause 

Quirk et al (1985:1244) mengatakan bahwa ‖nominal relative 

clause are unique among relative clauses in that they ‘contain‘ their 

antecedents.‖ Maksudnya adalah relative clause sebagai klausa nomina 

bersifat unik atau khas diantara relative clause yang lainnya karena memiliki 

antecedents sendiri. 

Sedangkan menurut Klammer et al (2000:317) ‘nominal that clause 

with relative clauses introduced by relative pronoun that‖. Sama seperti that 

clause sebagai klausa nomina, terdapat jenis relative clause yang diawali 

dengan pronoun ‘that‘.Meskipun keduanya memiliki kesamaan karena 

diawali dengan ‘that‘, terdapat perbedaan fungsi diantara keduanya. 

Berikut ini adalah contoh pembeda antara that clause sebagai klausa 

nomina, dan that clause sebagai relative clause: 

 

Contoh (37): That clause sebagai klausa nomina 

a. You know that I don’t want to read that book. 

b. You know (something) / it. 

(pronoun bisa diganti) 

c. that I don‘t want to read that book.  

(jika ‟that‘dihilangkan, makna lengkap) 

Contoh (38): That clause sebagai relative clause 

a. The oranges that we bought today are sour. 

b. The oranges (something) are sour.  

(pronoun tidak bisa diganti) 
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c. that We bought today. 

(jika ‟that‘ dihilangkan, klausa menjadi tidak lengkap) 

Pada kedua contoh di atas, dapat terlihat bahwa pada contoh (37c) 

jika ‘that‘ dihilangkan, klausa tersebut akan berdiri sendiri menjadi 

independent clause. Sedangkan pada contoh (38c) jika ‘that‘ dihilangkan, 

struktur klausa menjadi tidak lengkap, sehingga maknanya pun tidak jelas. 

Selain itu pada contoh (38b) kedudukan that clause tidak dapat digantikan 

oleh pronoun ‘it‘, tidak seperti contoh (37b). 

Berdasarkan penjelasan di atas, Klammer et al (2000:319) 

menyimpulkan bahwa that clause sebagai klausa nomina mengikuti sebagai 

ide dari suatu kalimat, tetapi tidak memodifikasi ‟you‟. Jika 

keberadaan ‟that‘ dihilangkan tidak akan merubah makna. Sedangkan that 

clause sebagai relative clause adalah ‟modifiers‘, jika kedudukanthat clause 

dihilangkan dalam kalimat, maknanya menjadi tidak lengkap. 

 

2.3.1.3 The Fact That – Clauses 

Klausa jenis ini selalu menggunakan the fact that. Menurut Swan 

(1995: 559) ‖It is unusual for that clause to stand alone as subjects. They 

are more often introduced by the expression the fact.‖Maksudnya adalah 

penggunaan that clause sebagai subjek jarang digunakan, yang sering 

digunakan adalah penggunaan ‘the fact‘. Klausa ini berfungsi sebagai subjek 

dan objek dalam kalimat. 
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Contoh (39):  

The fact that truly stunned Hassan was that he had kicked two 

goals.   

Penggunaan ‘the fact that‘ di awal kalimat sebagai subjek lebih tepat 

dan lazim dipakai dibandingkan penggunaan konjungsi ‘that‘. 

Keberadaan ‘the fact‘ memudahkan pembaca untuk memahami makna dari 

kalimat pada contoh (39).   

 

2.3.1.4 If / Whether Clause 

Klausa jenis ini digunakan jika menulis yes/no question, dan 

mengekspresikan kekhawatiran seseorang terhadap dirinya (wondering 

about doing themselves). Quirk mengungkapkan bahwa 

(1985:1053) ”whether-clauses, unlike if-clause, may be used where there is 

little resemblance to an indirect question. If tends to be more frequent than 

whether in informal style for yes/no clauses.” Menurut Quirk, whether-

clauses, tidak sama dengan if-clause, digunakan jika terdapat kesamaan 

dengan pertanyanyaan tidak langsung. ‟If‟ cenderung lebih sering digunakan 

pada gaya penulisan informal yes/no clauses.Klausa ini mempunyai fungsi 

sintaksis sebagai subjek dan objek. 

 

Contoh (40): 

We were wondering if you would like to join us. 

Pada contoh (40) ‗if clause‘ digunakan sebagai ungkapan ekspresi 

dari verba ‗wondering‘. 
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2.3.1.5 Ever Clause 

Klausa jenis ini diawali dengan keterangan waktu ever. Klausa ini 

digunakan untuk kegiatan di waktu tertentu dan masih dilakukan di waktu 

lampau, seperti  ever since. Kata ever juga dapat digunakan bersamaan 

dengan kata -one, -thing, -time,–place, dan wh-word yaitu what-, who-, 

when-. Fungsi sintaksis dari ever clause adalah sebgai subjek,objek,dan 

keterangan (adverbial). 

 

Contoh (41): 

You can tell whoever is waiting that I‘ll be back in ten minutes. 

Pada contoh (41) ever digunakan bersama –who, dan 

bermakna ‟siapapun‟ atau ‟barang siapa‟. 

 

2.3.2 Fungsi Gramatikal That 

That adalah kata yang sangat umum digunakan dan memiliki 

berbagai macam fungsi. Fungsi gramatikal that diantaranya adalah sebagai 

demonstratives pronoun atau determiner, sebagai konjungsi yang 

mengawali that clause, dan sebagai relative pronoun.  

 

2.3.2.1 That sebagai demonstratives pronoun atau determiner. 

a. ”That is a ‘pointing‘ word. It indicates something which is not near to 

the speaker.” Leech (1989:464). That sebagai ‟kata tunjuk‟ yang 

menunjuk sesuatu baik itu benda atau seseorang yang berada sangat 

dekat atau berjauhan dengan pembicara. 
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  Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Kroeger (2005) yaitu fungsi 

determinator memberikan informasi tentang kejelasan, jumlah (tunggal 

atau jamak), dan dalam kasus demonstratif yang menunjukan jarak dari 

penutur.  

Contoh (42):  

A:  ―Who is that?‖ 

B:  ―It is Tom.‖ 

b. “That refers to something which has been mentioned.” Leech 

(1989:465). That mengacu pada sesuatu yang telah disebutkan oleh 

pembicara.  

Contoh (43): 

I‘m going to Majorca for two weeks. Where‘s that? (Where‘s 

Majorca?) 

c. “That refers to something which both the speaker and the hearer know 

about.” Leech (1989:465).  That mengacu pada sesuatu dimana antara 

pembicara dan pendengar mengetahuinya.  

Contoh (44): 

A: ―You remember that box of chocolate I bought for my mother?‖ 

B:  ―Yes. Well, I can‘t find it.‖ 

Dari keduateori dan beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kata that yang digolongkan sebagai determiner, merupakan penunjuk 

dari kata atau nomina yang mengikuti sesudahnya.  
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2.3.2.2 That sebagai konjungsi yang mengawali that clause (A conjunction 

which introduces that clause) 

Schmidt (1995:338) berpendapat bahwa, ―conjunctions are words 

that connect part of the sentences. ―Ia juga menjelaskan bahwa, 

―coordinating conjunction connect single words, phrases, and clauses, and 

subordinating conjunctions connect different types of clause.‖  

Dari kedua pendapat Schmidt tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

konjungsi memiliki peran yang sangat penting untuk menghubungkan kata 

dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa, sehingga 

menghasilkan suatu hubungan yang mudah untuk dipahami. 

Klammer (2000:128) membagi konjungsi menjadi 2 yaitu 

coordinating conjunction atau lebih dikenal dengan istilah koordinator, dan 

subordinating conjunction atau disebut juga konjungsi. Dalam skripsi ini, 

penulis hanya akan membahas salah satunya yaitu mengenaikonjungsi.  

Ada berbagai macam konjungsi, penulis juga hanya akan membahas 

secara khusus mengenai satu buah konjungsi yaitu konjungsi that. 

Konjungsi ini banyak digunakan pada klausa nomina yang berfungsi sebagai 

that clause. Fungsi dari konjungsi that adalah sebagai penanda (marker) dari 

klausa that yang biasanya berasal dari sebuah kalimat pertanyaan, dan juga 

merupakan objek dari verba yang ada pada kalimat tersebut.  

Berikut ini adalah fungsi that secara gramatikal pada that clause di 

dalam klausa nomina. 

a. Posisi that dalam that clause: 

i. That clause sebagai subjek atau objek. 
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Contoh (45): 

That the murdered man had my address in his note book does 

not prove anything.‖ 

Contoh (46): 

It proves (that) you were a friend of his. 

ii. “Most frequently of all, that clause follow a verb in reporting 

statements in indirect object and thought.‖ Leech (1989:463). 

Yang paling sering digunakan adalah penggunaan that dalam 

kalimat berita dan dasar pemikiran (thought).  

Contoh (47): 

They have told us (that) our flight will be delayed. 

Contoh (48): 

I believe (that) he’s quite a good painter. 

iii. ―That clause can follow a preposition only if we add ‗the fact‘ in 

front of them. But often simply omit ‗by the fact‘ after a passive.‖ 

Leech (1989:463). That clausedapat mengikuti preposisi hanya 

jika kita menambahkan ‗the fact‘ di depannya. Namun seringkali 

hanya menghilangkan ‗by the fact‘ setelah kalimat pasif. 

Contoh (49): 

I was encouraged (by the fact) that so many people came to the 

meeting.  

Contoh (50): 

I was encouraged (that) so many people came to the meeting.  
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iv. “That clause also go after certain adjectives.‖ Leech (1989:463). 

Klausa that juga mengikuti setelah kata ajektif tertentu. 

Contoh (51): 

We‘re afraid (that) the parcel must be lost. 

v. “That clause also as a ‗delayed subject‘ in it-patterns and some 

abstract nouns (like fact, belief, news) as a modifier in a noun 

phrase.” Leech (1989:463). That clausejuga digunakan dalam 

delayed subject dalam pola it, dan beberapa kata benda abstrak 

(seperti fact, belief, news) sebagai pengubah frasa nomina. 

Contoh (52): 

It‘s a pity (that) we played so badly. 

Contoh (53): 

The news that he was resigning from his job shocked us.   

 

b. Menghilangkan that (omitting that): 

  ―We can omit that in all positions, except when the that goes at the 

beginning of the sentence (as in (45) above), or when the that clause is 

after an abstract noun (as in (53) above).‖ Leech (1989:463). That 

dapat dihilangkan dalam semua posisi, kecuali jika that berada di awal 

kalimat (seperti contoh (45) di atas) atau ketika that clauseberada 

setelah benda abstrak (seperti contoh (53) diatas).  
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2.3.2.3 That sebagai relative pronoun (which introduces a defining 

relative clause (that = who or which) 

a. “A defining relative clause is a clause which gives information 

necessary to identify the person or thing being discussed.” Leech 

(1989:464). Sebuahklausa relatifyang berfungsi untuk 

mendefinisikanadalah klausayang memberikaninformasi yang 

diperlukanuntuk mengidentifikasiorang atau halyang sedang dibahas. 

Contoh (54):  

The painting (that) I bought is on the table. 

Contoh (55): 

The man that I sold it to me said it was painted by a famous artist.  

b. Menghilangkan that (omitting that): 

  ―We cannot omit that if it is the subject of the relative clause as in 

example (55) above. Otherwise we usually omit that. That tidak bisa 

dihilangkan jika posisi subjek dari klausa relative seperti contoh pada 

kalimat (55), jika posisi nya tidak demikian biasanya that dihilangkan. 

Contoh (56): 

 The painting I bought is on the table. 

Contoh (57): 

The school Ann went to is in the centre of the city. 

 

 

 

 


