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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis (Syntax) 

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji asosiatif afektif secara sintaktis dan 

semantis. Dalam kajian sintaktis, asosiatif afektif dikaji untuk diketahui kategori 

sintaktis dan kelas sintaktisnya dan dalam kajian semantis, asosiatif afektif dikaji 

untuk diketahui maknanya. 

Crane, et al. (1981:102) berpendapat bahwa Syntax is the way words are 

put together to form phrases and sentences. Dari teori tersebut dapat dikatakan 

bahwa sintaksis adalah studi yang mempelajari penggabungan kata-kata 

membentuk frasa dan kalimat. Mc Manis, et al. (1998: 153) mengungkapkan juga 

bahwa Syntax is the study of the structure of sentence. Definisi tersebut 

menyatakan bahwa sintaksis adalah studi yang mempelajari struktur kalimat. Dari 

definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa sintaksis merupakan ilmu yang 

mempelajari struktur kalimat, klausa, dan frasa yang tersusun dari sejumlah kata. 

Definisi di atas diperjelas kembali oleh Miller (2002:xii) yang 

mengungkapkan bahwa Syntax has to do with how words are put together to build 

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

and how clauses are put together to build sentences. Definisi tersebut 

memaparkan bahwa sintaksis adalah ilmu yang digunakan untuk menganalisis 

struktur suatu kalimat. 
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Dari ketiga definisi sintaksis tersebut dapat disimpulkan bahwa sintaksis 

adalah salah satu ilmu linguistik yang mengkaji bagaimana kata dapat menjadi 

frasa, klausa, dan kalimat. 

Dalam ilmu sintaksis, terdapat kategori sintaktis dan kelas sintaktis. 

Asosiatif afektif dalam data pada penelitian ini dianalisis secara sintaktis untuk 

mengetahui kategori sintaktis dan kelas sintaktisnya agar selanjutnya dapat 

dengan mudah menganalisis makna asosiatif afektif tersebut. Pembahasan 

kategori sintaktis dan kelas sintaktis dibahas pada sub bab 2.2 dan 2.3. berikut ini. 

 

2.2 Kategori Sintaktis (Syntactic Categories) 

Kategori sintaktis merupakan salah satu yang ada dalam sintaksis. 

Serangkaian kata dalam frasa, klausa, maupun kalimat dapat diketahui satu 

persatu jenisnya melalui kategori sintaktis. Kategori sintaktis disebut juga sebagai 

kelas kata atau part of speech. ―Part of speech is a traditional term to describe the 

different types of words which are used to form sentences, such as noun, pronoun, 

verb, adjective, adverb, preposition, and interjection.‖ (Richards, et al. 

1985:209). Paparan tersebut menjelaskan bahwa kelas kata adalah istilah untuk 

menggambarkan perbedaan jenis-jenis kata yang digunakan untuk membentuk 

suatu kalimat, seperti nomina, pronominal, verba, ajektiva, adverbia, preposisi dan 

interjeksi. 

O‟Grady, et al. (1993:157) mengemukakan bahwa A fundamental fact 

about words in all human languages is that they can be grouped together into a 

relatively small number of classes, called syntactic categories. Uraian tersebut 



10 
 

 
 

mengungkapkan bahwa kategori sintaktis adalah sebuah fakta dasar mengenai 

kata-kata pada semua bahasa manusia di mana kata-kata tersebut dikelompokkan 

bersama ke dalam kelas yang lebih kecil. Dari dua definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kategori sintaktis atau disebut juga kelas kata merupakan 

pengelompokkan kata-kata ke dalam kelas yang lebih kecil sehingga muncul 

perbedaan jenis-jenis pada kata. 

O‟Grady, et al. (1989:127) membagi kategori sintaktis ke dalam dua 

kelompok, yaitu kategori leksikal (lexical categories) dan kategori frasa (phrasal 

categories). 

 

2.2.1 Kategori Leksikal (Lexical Categories) 

Kategori leksikal merupakan kelas yang ada dalam kategori sintaktis yang 

keberadaannya merupakan peran utama dalam membentuk suatu kalimat. Carnie 

(2007:45) mengungkapkan bahwa Lexical parts of speech provide the ―content‖ 

of the sentence. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kelas kata leksikal 

memberikan “isi” pada suatu kalimat. Kategori leksikal disebut juga sebagai kelas 

terbuka (open class), yang terdiri dari nomina (noun), verba (verb), ajektiva 

(adjective), preposisi (preposition), adverbia (adverb). 
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Berikut ini adalah tabel kategori leksikal. (O‟Grady, et al. 1993:157). 

Tabel 2.2.1 Kategori leksikal 

Lexical Categories Examples 

Noun (N) Harry, boy, wheat, policy 

Verb (V) arrive, discuss, melt, hear, remain 

Adjective (A) good, tall, silent, old, expensive 

Preposition (P) to, in, on, near, at, by 

Adverb (Adv) silently, slowly, quietly, quickly, now 

 

Tabel di atas menunjukkan lima kategori leksikal yaitu noun, verb, adjective, 

preposition, dan adverb merupakan kategori utama yang membentuk kalimat 

seperti terlihat pada contoh-contohnya. Seperti yang diungkapakan O‟Grady, et al. 

(1993:157) bahwa These elements, which are often called lexical categories, play 

a very important role in sentence formation. Definisi tersebut menyatakan bahwa 

elemen-elemen tersebut, yang sering di sebut kategori leksikal, memainkan 

sebuah peran yang sangat penting dalam pembentukan kalimat. 

1. Nomina (Noun) 

Aarts (1997:24) berpendapat bahwa Nouns are defined as words that 

denote people, animals, things, or places. Definisi tersebut menunjukkan 

nomina atau kata benda didefinisikan sebagai kata yang merujuk kepada 

orang, hewan, benda, atau tempat. 

Contoh: Jim, dog, aeroplane, teacher, chair, London. 
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Kata-kata tersebut merujuk pada sesuatu yang benar adanya atau nyata 

adanya. 

2. Verba (Verb) 

O‟Grady, et al. (1993:602) mengemukakan bahwa Verb is a major lexical 

category whose members designate actions, sensation, and states. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa verba adalah salah satu kategori 

leksikal besar yang merujuk pada tindakan, perasaan, dan keadaan. 

Contoh: run, feel, seem 

Verba run termasuk ke dalam verba yang menunjukkan sebuah tindakan, 

feel menunjukkan perasaan, dan seem verba yang menunjukkan keadaan. 

Contoh pada kalimat: The boy should comb his hair. 

Pada kalimat di atas, verba comb menunjukkan sebuah tindakan yang 

seharusnya dilakukan oleh nomina yaitu boy. 

3. Ajektiva (Adjective) 

Aarts (1997:30) menyatakan bahwa Adjectives as words that can modify 

noun. Definisi tersebut menjelaskan ajektiva sebagai kata yang dapat 

menerangkan nomina. 

Contoh: a beautiful spring 

Pada frasa nomina a beautiful spring, kata beautiful (ajektiva) 

menerangkan spring (nomina). 
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4. Preposisi (Preposition) 

O‟Grady, et al. (1996:725) menjelaskan bahwa Preposition is a lexical 

category that functions as the head of a prepositional phrase and occurs 

before its complement. Pernyataan tersebut mengemukakan preposisi 

adalah suatu kategori leksikal yang berfungsi sebagai induk dalam frasa 

preposisi dan muncul sebelum pelengkapnya. 

Contoh: into, with, for 

With my best friend 

Pada frasa preposisi with my best friend, preposisi with menerangkan 

pelengkapnya yaitu my best friend sehingga preposisi with berfungsi 

sebagai induk (head). 

5. Adverbia (Adverb) 

Aarts (1997:42) mengungkapkan bahwa Adverbs modify verbs, adjectives 

or other adverbs. Definisi tersebut menjelaskan adverbia menerangkan 

verba, ajektiva, atau adverbia lain. 

Contoh: 

Our colleague from Paris merrily marks student essays in his bath. 

           Adv V 

Pada kalimat di atas, kata merrily (adverbia) menerangkan marks (verba). 

The teachers are extremely unimpressed by his efforts. 

         Adv      Adj 

Pada kalimat di atas, kata extremely (adverbia) menerangkan unimpressed 

(ajektiva). 
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Our new professor works very hard. 

         Adv  adv 

Pada kalimat tersebut, kata very (adverbia) menerangkan hard (adverbia). 

 

2.2.2 Kategori Non-Leksikal (Non-lexical Categories) 

Kategori non-leksikal atau kategori fungsional disebut juga closed class 

atau kelas tertutup. Kategori non-leksikal terdiri dari determiner, kata kerja bantu 

(auxiliary), konjungsi (conjunction), dan degree word. Carnie (2007:45) 

menyatakan Functional items are the ―glue‖ that holds a sentence together. 

Pernyataan tersebut menerangkan kategori fungsional merupakan “perekat” yang 

menyatukan sebuah kalimat. 

Berikut merupakan tabel kategori non-leksikal. (O‟Grady, et al. 1993:157). 

Tabel 2.2.2 Kategori Non-Leksikal 

Non-lexical categories Examples 

Determiner (Det) the, a, this, these 

Auxiliary (Aux) will, can, may, must, be, have 

Conjunction (Con) and, or, but 

Degree word (Deg) too, so, very, almost, more, quite 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa determiner, auxiliary, conjunction, dan 

degree word merupakan elemen-elemen yang memperjelas penggunaan elemen-

elemen kategori leksikal dalam pembentukan kalimat. Akan tetapi, beberapa 
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elemen kategori non-leksikal sulit untuk didefinisikan secara harfiah. O‟Grady, et 

al (1993:157) mengungkapkan bahwa Such elements generally have meanings 

that are harder to define and paraphrase than those of lexical categories. 

Penjelasan tersebut memaparkan elemen-elemen tersebut biasanya memiliki arti 

yang lebih sulit untuk didefinisikan dan ditafsirkan dari pada kategori leksikal. 

1. Determiner 

Aarts (1997:26) mengatakan bahwa Determiners which specify more 

precisely the meaning of the nouns they precede. Paparan tersebut 

menjelaskan determiner menerangkan secara spesifik makna dari nomina. 

Contoh: a camera 

Pada frasa nomina di atas, kata a (determiner) menerangkan nomina 

camera. 

2. Kata kerja bantu (Auxiliary) 

O‟Grady, et al. (1993:570) menyatakan bahwa Auxiliary is a verb that 

serves as the specifier of a main verb (also called a helping verb). Dari 

batasan tersebut dapat dijelaskan bahwa kata kerja bantu adalah kata kerja 

yang muncul sebagai penentu dari kata kerja utama. Kata kerja bantu 

terbagi menjadi empat kelompok seperti yang dijelaskan Aarts (1997:34) 

This class can be subdivided into four groups: modal auxiliaries, 

aspectual auxiliaries, the passive auxiliary be and the dummy auxiliary do. 

Pernyataan tersebut menunjukkan kata kerja bantu terbagi ke dalam empat 

kelompok yaitu modal auxiliaries, aspectual auxiliaries, the passive 

auxiliary be dan the dummy auxiliary do. 

 



16 
 

 
 

Contoh: 

Modal auxiliaries: 

we can dance until midnight. 

Pada kalimat tersebut, kata kerja bantu modal can diikuti verba utama 

dance. Modal can pada kalimat we can dance until midnight menunjukkan 

kesanggupan untuk melakukan verba utama yang menunjukkan sebuah 

tindakan yaitu dance. 

Aspectual auxiliaries: 

(a). These students are always complaining. 

(b). Shelley has broken two wine glasses. 

Pada contoh tersebut, kata kerja bantu are pada kalimat These students are 

always complaining, menunjukkan durasi waktu pada verba utama yang 

menunjukkan tindakan yaitu complaining. Pada kalimat Shelley has 

broken two wine glasses, kata kerja bantu has menunjukkan waktu 

kejadian terjadinya verba utama yang menunjukkan tindakan yaitu broken. 

The passive auxiliary: 

This doughnut was eaten by our Head of Department 

Pada kalimat di atas, kata kerja bantu was diikuti verba utama eaten. Kata 

kerja bantu was menunjukkan kalimat tersebut kalimat pasif. 

The dummy auxiliary: 

Do you like eating doughnuts? 

Pada kalimat pertanyaan tersebut, kata kerja bantu do sebagai penentu 

verba utama yaitu verba like. 
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3. Konjungsi (Conjunction) 

O‟Grady, et al. (1993:573) menjelaskan bahwa Conjunction is a minor 

lexical category whose members serve to join categories of the same type.” 

Definisi tersebut menegaskan bahwa konjungsi merupakan salah satu 

kategori leksikal kecil atau non-leksikal yang anggotanya menghubungkan 

kategori dari jenis yang sama. 

Contoh: they arrive at 10 a.m. and they left at 6 p.m. 

konjungsi and pada they arrive at 10 a.m. and they left at 6 p.m. adalah 

sebagai kata penghubung yang menerangkan kelanjutan dari sebuah 

tindakan dalam perbuatan. 

4. Degree word 

O‟Grady, et al. (1993:575) memaparkan bahwa Degree word is a category 

that specify the extent of adjectives or adverbs. Definisi tersebut dapat 

diartikan  degree word merupakan salah satu kategori yang menerangkan 

tingkatan dari ajektiva atau adverbia. 

Contoh: 

quite certain 

Pada frasa di atas, degree word quite menerangkan tingkatan dari ajektiva 

certain. 

accept the news very calmly 

pada frasa tersebut, degree word very menerangkan tingkatan dari 

adverbia calmly. 
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2.3 Kelas Sintaktis (Syntactic Classes) 

Kelas sintaktis merupakan salah satu yang ada dalam kajian sintaktis. 

Kelas sintaktis terbagi menjadi empat yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. 

“Syntactic class is one having a distinctive functional potential; the words derived 

by a particular lexical process, however, will not be referred to by any rule of 

syntax.‖ (Huddleston, 1984:26). Pemaparan tersebut menerangkan bahwa kelas 

sintaktis adalah kelas yang memiliki sebuah fungsi khusus yang potensial; dimana 

kata diperoleh dari suatu proses leksikal tertentu, akan tetapi, kata tersebut tidak 

merujuk dari aturan sintaksis. Dengan penggunaan kelas sintaktis, asosiatif afektif 

dapat diketahui termasuk ke dalam frasa, klausa atau kalimat. 

 

2.3.1 Kata (Words) 

Kata merupakan salah satu unit gramatikal yang dapat berdiri sendiri dan 

memiliki makna. Richards, et al (1985:1213) menerangkan bahwa One or more 

sounds which can be spoken to represent an idea, object, action, etc. the smallest 

unit spoken language which has meaning and stand alone. Pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa kata merupakan satu bunyi atau lebih yang diutarakan 

untuk menggambarkan sebuah ide, objek, peristiwa, dan lain-lain. Kata juga 

merupakan unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna dan berdiri sendiri. 

Serupa dengan yang diutarakan oleh Spencer (1991:43) A word is the 

smallest that can exist its own. Uraian tersebut memerikan bahwa kata merupakan 

bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kata 

merupakan salah satu level yang ada dalam kelas sintaktis yang merupakan unit 
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bahasa yang memiliki arti yang dapat menggambarkan segala sesuatu yang ada, 

baik bersifat entitas maupun tidak bersifat entitas. 

Contoh: door, adore 

Contoh di atas menunjukkan bahwa door dan adore merupakan sebuah kata. Kata 

door merupakan kata yang bersifat entitas yang dapat dilihat secara kasat mata. 

Kata adore adalah sebuah kata tetapi tidak bersifat entitas karena kata adore 

merupakan kata kerja. 

 

2.3.2 Frasa (Phrases) 

 Frasa merupakan kumpulan kata yang di dalamnya tidak terdapat subjek 

dan predikat. Seperti yang dikemukakan oleh Richard, et al. (1985:39) A phrase is 

a group of word which forms a grammatical unit, a phrase does not contains a 

finite verb and does not have a subject-predicate structure. Ungkapan tersebut 

menunjukkan frasa adalah suatu kumpulan kata yang membentuk suatu unit 

gramatikal, frasa tidak memuat kata kerja terbatas dan tidak mempunyai struktur 

subjek dan predikat. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Reid (2000:290) 

A phrase is a group of words that is missing a subject, a verb, or both. Definisi 

tersebut menerangkan frasa adalah suatu kumpulan kata yang tidak memiliki 

subjek, predikat, atau keduanya. 

 Frasa terdiri dari lima jenis, seperti yang diungkapkan oleh Quirk, et al. 

(1985:60) The five formal catagories of phrase are verb phrase, noun phrase, 

adjective phrase, adverb phrase, and prepositional phrase. Penjelasan tersebut 
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menyatakan bahwa frasa memiliki lima kategori formal yaitu frasa verba, frasa 

nomina, frasa ajektiva, frasa adverbia, dan frasa preposisi. 

1. Frasa Verba (verb phrase) 

 Carnie (2007: 72) mengemukakan bahwa Verb phrase minimally consists 

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

phrase. Paparan tersebut menjelaskan frasa verba terdiri dari verba tunggal diikuti 

oleh frasa nomina, frasa adverbia, dan frasa preposisi. 

Contoh: left quickly 

    V Adv 

Frasa verba tersebut terdiri dari verba dan frasa adverbia yang diturunkan menjadi 

adverbia. Verba left merupakan induk atau head yang diterangkan oleh adverbia 

quickly. 

2. Frasa Nomina (Noun Phrase) 

 Carnie (2007:66) menyatakan bahwa Noun phrase contains of a noun 

(usually a proper noun [+proper], pronoun [+pron], mass noun [-count], or 

plural]), can be optionally modified by determiners and adjectives. Pernyataan 

tersebut memaparkan bahwa frasa nomina terdiri dari nomina (biasanya berupa 

kata ganti benda, kata ganti orang, kata benda yang tak dapat dihitung, dan kata 

benda jamak), dapat secara opsional dimodifikasi oleh determiners dan ajektiva. 

Contoh: The  big  box 

    det  adj    N 
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Frasa The big box yang terdiri dari determiner The, ajektiva big dan nomina box 

merupakan frasa nomina karena nomina box adalah head atau induk yang jika 

dihilangkan akan mengakibatkan frasa tersebut menjadi rancu. 

3. Frasa Ajektiva (Adjective phrase) 

 Carnie (2007: 68) berpendapat bahwa  Adjective phrase consists of an 

adjective as head, optionally proceeded and followed by modifying elements. 

Ulasan tersebut mendefinisikan frasa ajektiva terdiri dari ajektiva sebagai induk 

dan secara opsional didahului dan diikuti oleh unsur-unsur yang menerangkan 

induk tersebut. 

Contoh: very   yellow 

    Adv   adj 

Frasa ajektiva very yellow terdiri dari adverbia very dan ajektiva yellow yang 

mana adverbia very menerangkan ajektiva yellow sehingga ajektiva yellow 

berfungsi sebagai induk. 

4. Frasa Adverbia (Adverb Phrase) 

 Carnie (2007:68) menyatakan bahwa Adverb phrase of an adverb as head, 

optionally proceeded and followed by modifying elements. Penjelasan tersebut 

mengungkapkan frasa adverbia terdiri dari adverbia sebagai induk dan secara 

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

Contoh: very quickly 

    adv   adv 



22 
 

 
 

Frasa adverbia very quickly terdiri dari frasa adverbia very dan juga adverbia 

quickly. Walaupun frasa tersebut terdiri dari dua adverbia, adverbia yang kedualah 

yang menjadi induk karena adverbia pertama menerangkan adverbia kedua yaitu 

adverbia very menerangkan adverbia quickly sehingga adverbia quickly yang 

menjadi induk. 

5. Frasa Preposisi (Preposition Phrase) 

 Carnie (2007: 71) menerangkan bahwa Prepositional phrase consists of 

preposition followed by a noun phrase. penjelasan tersebut menyatakan bahwa 

frasa preposisi terdiri dari preposisi yang diikuti oleh frasa nomina. 

Contoh: with   an   axe 

   prep  det    N 

Frasa preposisi with an axe terdiri dari preposisi with yang diikuti frasa nomina an 

axe yang terdiri dari determiner an dan nomina axe. 

 

2.3.3 Klausa (Clauses) 

Klausa merupakan kelas sintaktis yang terdiri dari nomina dan verba tetapi 

berbeda dengan kalimat yang memiliki arti penuh. Crystal (2001) mengungkapkan 

Clause a term used in some models of grammar to refer to a unit of grammatical 

smaller than the sentence but larger than phrase, word or morphemes. Pengertian 

itu menunjukkan bahwa klausa digunakan dalam kajian grammar yang mengacu 

kepada sebuah unit gramatikal yang lebih kecil dari kalimat tetapi lebih besar dari 

frasa, kata ataupun morfem. Richards, et al. (1985:23) Clause is a group of words 
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which contain subject and finite verb. Batasan ringkas tersebut menunjukkan 

bahwa klausa merupakan kumpulan kata yang memiliki subjek dan kata kerja 

terbatas. 

Klausa terbagi menjadi dua jenis: yaitu klausa bebas dan klausa 

subordinator atau terikat seperti yang diungkapkan oleh Gucker (1966:76) There 

are two types: main (or independent) clauses and subordinator (or dependent) 

clause. Downing dan Locke (2006:13) mengungkapkan perbedaan klausa bebas 

dan terikat bahwa All grammatically independent clauses are finite. Dependent 

clauses may be finite or non-finite. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa 

secara gramatikal klausa bebas terdiri dari kata kerja terbatas. Klausa terikat dapat 

terdiri dari kata kerja terbatas atau kata kerja tidak terbatas. 

Contoh: They locked up the house, before they went on holiday. 

      independent clause      dependent clause 

Klausa They locked up the house merupakan klausa bebas yang dapat berdiri 

sendiri tanpa adanya tambahan klausa lain. Klausa before they went on holiday 

adalah klausa terikat yang tidak dapat berdiri sendiri yang membutuhkan klausa 

lain agar klausa tersebut dapat dipahami maknanya. 

 

2.3.4 Kalimat (Sentences) 

Kalimat merupakan kelas tertinggi dalam kelas sintaktis. Kalimat ialah 

untaian kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan memiliki arti penuh. 

O‟grady, et al. (1993:595) berpendapat bahwa Sentence is a syntactic unit 
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consisting of a noun phrase and a verb phrase. Pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa kalimat adalah suatu unit sintaktis yang terdiri dari frasa nomina dan frasa 

verba. Hartman, et al. (1975:206) menyatakan bahwa Sentence is defined as the 

expression of a ‗complete thought‘ with at least a subject and a predicate. Dari 

definisi tersebut tampak bahwa kalimat mengandung ungkapan „pemikiran yang 

lengkap‟ minimal memiliki subjek dan predikat. Kalimat merupakan kelas 

sintaktis tertinggi yang dapat terdiri dari satu atau lebih klausa. 

Contoh: A scientist discovered the answer. (O‟Grady, et al. 1996: 191). 

        NP  VP 

Pada contoh tersebut, ungkapan a scientist discovered the answer merupakan 

kalimat, karena terdiri dari frasa nomina yaitu determiner a dan nomina scientist 

dan frasa verba yang terdiri dari verba discovered, determiner the dan nomina 

answer. 

 

2.4 Generative Grammar 

Generative grammar merupakan suatu aturan dalam sintaksis yang 

digunakan untuk pembentukan struktur diagram pohon. Penggunaan diagram 

pohon adalah untuk menguraikan struktur kelas sintaktis agar dapat diketahui 

kategori sintaktisnya beserta makna dalam kelas sintaktis tersebut. Generative 

grammar pertama kali dicetuskan oleh ahli linguistik asal Amerika yaitu Noam 

Chomsky (1965). 
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Menurut Lyons (1993:125): 

A generative grammar is a set of rules which, operating upon a finite 

vocabulary of units, generates a set (finite or infinite) of syntagm (each 

syntagm being composed of a finite number of units) and thereby defines 

each syntagm to be well-formed in the language that is characterized by 

the grammar. 

 

Definisi tersebut menerangkan bahwa generative grammar merupakan 

serangkaian aturan yang bekerja pada kelompok kosa kata terbatas dan struktur 

akar pohon yang digambarkan dengan benang (string) sehingga berterima dalam 

bahasa yang ditandai oleh tata bahasa. 

 O‟Grady, et al. (1993: 580) menyatakan bahwa Generative grammar is a 

system of rules capable of forming or generating the potentially infinite set of 

sentences in a language. Uraian tersebut memaparkan bahwa generative grammar 

adalah suatu sistem dari aturan yang dapat membentuk atau menghasilkan 

serangkaian kalimat tidak terbatas secara potensial dalam sebuah bahasa. 

 Noam Chomsky (1966) membagi dua bagian dalam generative grammar 

yaitu aturan struktur frasa (phrase structure rules/grammar) dan transformational 

grammar. Penelitian ini membahas mengenai aturan struktur frasa. 

 

2.4.1 Aturan Struktur Frasa (Phrase Structure Rules) 

Aturan struktur frasa adalah suatu aturan untuk menentukan perluasan 

dalam pola kalimat dan frasa. O‟Grady, et al. (1993: 591) mendefinisikan bahwa 

Phrase structure rule is a rule that  specifies how a syntactic constituent is formed 
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out of other smaller syntactic constituents. Definisi tersebut menunjukkan aturan 

struktur frasa adalah suatu aturan yang menentukan bagaimana suatu konstituen 

sintaktis dibentuk dari konstituen sintaktis lain yang lebih kecil. 

Contoh: S       NP     VP (O‟Grady, et al.,1993: 591) 

S 

             NP         VP 

          det        N          V 

         the      runner    won 

Aturan struktur frasa digambarkan dengan cara membuat diagram pohon 

(tree diagram) yang disebut penanda frasa atau phrase marker untuk memperluas 

struktur kalimat. 

Cara perluasan dalam aturan struktur frasa dibagi ke dalam 5 cara, yakni 

memperluas kalimat, frasa nomina, frasa verba, frasa preposisi, frasa adverbia, 

dan bentuk pertanyaan. 

a. Memperluas kalimat 

Memperluas kalimat adalah perluasan pada aturan struktur frasa yang 

diperluas hanya dengan satu cara. 

S       NP      VP    (O‟Grady, et al.,1993: 591) 

Perluasan kalimat dapat dilakukan dengan menambahkan dua pola yaitu 

frasa nomina dan frasa verba, dua frasa ini mutlak harus ada karena sebuah 
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kalimat terbentuk karena adanya subjek dan predikat seperti dalam 

pengertian kalimat di butir 2.3.4. 

Contoh:  

S 

             NP         VP 

          det        N          V 

         the      runner    won 

Pada kalimat the runner won merupakan sebuah kalimat yang diperluas 

menjadi frasa nomina yang terdiri dari determiner the dan nomina runner 

dan frasa verba won. 

Selain itu, perluasan kalimat dapat diperluas lagi menjadi dua pola, di 

mana frasa verba mengalami perluasan tiga pola yaitu verba, frasa nomina, 

dan penambahan frasa preposisi, sehingga dapat digambarkan diagram 

pohonnya sebagai berikut. 

   S 

  NP  VP 

       NP    PP 

                           NP 

  det     N   V    det     N      P          Det     N 

  the     runner   won   a   prize    at          the     fair 
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Kalimat the runner won a prize at the fair diperluas menjadi dua pola 

yaitu frasa nomina yang terdiri dari determiner the dan nomina runner dan 

frasa verba yang terdiri dari verba won, determiner a, nomina prize, 

preposisi at, determiner the dan nomina fair. Frasa verba tersebut 

mengalami perluasan tiga pola yaitu verba won, frasa nomina (a prize) dan 

frasa preposisi (at the fair). 

Perluasan kalimat dapat juga dengan dua pola tetapi frasa verba 

mengalami perluasan hanya dua pola yaitu verba dan frasa nomina. 

Perluasan tersebut dapat dilihat pada diagram pohon di bawah ini. 

   S 

           NP  VP 

                            NP 

    Det         N        V     Det      N 

     The     runner   won   a       prize 

Pada kalimat the runner won a prize diperluas menjadi dua pola yaitu frasa 

nomina yang terdiri dari determiner the dan nomina runner dan frasa 

verba yang diperluas menjadi dua pola yaitu verba won dan frasa nomina 

yang terdiri dari determiner a dan nomina prize. 

b. Memperluas Frasa Nomina 

Perluasan frasa nomina ialah perluasan pada aturan struktur frasa yang 

dapat di bagi menjadi enam pola, yaitu: 
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1. NP    N 

2. NP   (Det)    N 

3. NP   (Det)     N    (PP) 

4. NP   (Det)    (Adj)      N 

5. NP   (Det)    (Adj)      N   (PP) 

6. NP   (Adj)     N 

(Finegan, 2008: 147) 

Selain itu, perluasan frasa nomina juga dapat diperluas dengan nomina dan 

nomina. Di mana nomina pertama merupakan compound noun yang 

diterangkan oleh nomina lain. 

7. NP   (N)     N 

(Fromkin, 2011:61) 

 

c. Memperluas Frasa Preposisi 

Perluasan frasa preposisi ialah perluasan aturan struktur frasa yang 

diperluas dengan satu cara. 

PP  P NP 

(Finegan, 2008:169) 

 

d. Memperluas Frasa Verba 

Perluasan frasa verba diperluas dengan empat pola, yakni: 

1. VP          V 

2. VP          V    (NP) 

3. VP          V     NP   PP 
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4. VP          V    (NP)   (PP) 

(Finegan, 2008:148-149) 

 

e. Memperluas Frasa Adverbia 

Pola perluasan adverbia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

AdvP  AdvP   Adv 

(Carnie, 2007:70) 

 

f. Bentuk Pertanyaan (Question Formation) 

Aturan struktur frasa bentuk pertanyaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

open question (Wh-questions) untuk struktur batin (deep structure) dan 

closed question (yes / no question) untuk struktur lahir (surface structure). 

 

1. Open Question (Wh-Question) 

O‟Grady (1993: 603) menyatakan bahwa Wh- question is a question with a 

wh word such as who, what, where. Uraian tersebut memaparkan wh- 

question adalah suatu pertanyaan dengan suatu kata wh- seperti who 

(siapa), what (apa), where (dimana/kemana). 

Contoh: which car should the man fix? (O‟Grady, 1993: 180). 
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S‟ 

                    Compl.   S 

    NP  M NP  VP 

N      det     det   N     V 

 

Which     car        should the    man       fix 

 

2. Closed Question (yes / no questions) 

Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang hanya membutuhkan 

jawaban „ya‟ atau „tidak‟. 

Contoh: will the boy leave? (O‟Grady, et al., 1993: 173). 

 

2.4.1.1 Struktur Batin (Deep Structure) 

Struktur batin (deep stucture) digunakan untuk memperlihatkan 

pembentukan struktur dan penentuan makna dalam struktur diagram pohon 

tersebut. Teori struktur batin (deep structure) ini dicetuskan oleh Noam Chomsky 

(1972). O‟Grady, et al (1993:575) memaparkan bahwa Deep structure is level of 

syntactic representation that results from insertion of lexical item into the tree 

structure generated by the phrase structure rules. Penjelasan tersebut 

menerangkan bahwa struktur batin adalah tingkatan sintaktis yang 

menggambarkan hasil dari sisipan leksikal ke dalam struktur pohon yang 

disebabkan oleh aturan struktur frasa. 
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 Chomsky (1965: 138) mengungkapkan bahwa Deep structure is 

generalized phrase-marker underlying some well-formed surface structure. 

Definisi tersebut menjelaskan struktur batin adalah penanda frasa yang mendasari 

struktur lahir yang tersusun dengan benar. 

Contoh: Sincerity may frighten the boy 

   S 

         NP        VP 

         aux    V   NP 

              det         N 

     sincerity  may  frighten     the       boy 

Chomsky (1965:65) menyatakan bahwa A grammar that generates phrase-

markers such as may be based on a vocabulary of symbols that includes both 

formatives (the, boy, etc) and category symbols (S, NP, VP, etc). penjelasan 

tersebut memaparkan bahwa gramatikal yang menghasilkan penanda frasa yang 

sederhana berdasarkan kosa kata simbol yang terdiri dari simbol formatif (the, 

boy, etc) dan simbol kategori (S, NP, VP, etc). 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur batin merupakan penanda frasa 

yang digunakan untuk menggambarkan pembentukan struktur. 
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2.4.1.2 Struktur Lahir (Surface Structure) 

 Pencetus teori struktur lahir ini adalah Noam Chomsky (1972) yang 

digunakan untuk menentukan penekanan intonasi pada kalimat yang mana 

penekanan kata selalu berada diposisi akhir kalimat. “Surface structure is a level 

syntactic representation that results from the application of whatever 

transformations are needed to yield the final syntactic form of the sentence.‖ 

(O‟Grady, et al. 1993:599). Penjelasan tersebut menjelaskan struktur lahir adalah 

suatu tingkatan sintaktis yang menggambarkan hasil dari aplikasi transformasi 

apapun yang dibutuhkan untuk menghasilkan bentuk sintaktis dari suatu kalimat.  

Fowler (1981:10) juga mengungkapkan bahwa Surface structure relates to 

order of elements, and hence to sound, for in effect the surface determiners the 

sequence of sounds which occurs in a phonetic realization of a sentence. 

Ungkapan tersebut mengungkapkan bahwa struktur lahir berhubungan dengan 

letak unsur, dan intonasi, untuk efek penentuan lahirnya rangkaian intonasi yang 

terjadi dalam suatu fonetik dari suatu kalimat. Dari pemerian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa struktur lahir merupakan penentu lahirnya intonasi dalam 

bentuk sintaktis dari kalimat dalam penggunaan diagram pohon, di mana intonasi 

dalam suatu kalimat selalu berada di akhir kalimat. 

 

2.5 Semantik (Semantics) 

Dalam kajian semantis, penelitian ini menganalisis makna asosiatif afektif 

dalam data. Dalam menganalisis makna asosiatif afektif, penulis juga menjelaskan 
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keterkaitan antara latar belakang penggunaan asosiatif afektif dalam data tersebut 

dengan makna informasi kontekstualnya. 

Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari mengenai 

makna. Seperti yang diungkapkan oleh Robins (1989:21) yang mengungkapkan 

bahwa Semantics is the study of meaning. Tidak berbeda dengan definisi yang 

diungkapkan Hayes, et al. (1977:94) Semantics is the study of meaning. Crane, et 

al. (1981:129) mengemukakan bahwa Semantics may be defined as the study of 

meaning. 

Selain itu, Saeed (1997:3) menyatakan bahwa Semantic is the study of the 

meaning of words and sentences. Definisi tersebut menjelaskan semantik adalah 

bidang studi yang mempelajari makna yang terkandung dalam kata dan kalimat. 

Menurut Cann (dalam Yule, 2010:112) mengemukakan bahwa Semantics is the 

study of meaning of words, phrases, and sentences. Dari definisi tersebut dapat 

dikatakan bahwa semantik adalah bidang studi yang mempelajari arti kata, frasa, 

dan kalimat. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa semantik adalah 

salah satu kajian linguistik yang mempelajari mengenai makna dalam kata, frasa, 

dan kalimat dalam suatu bahasa. 

 

2.6 Makna (Meanings) 

Makna merupakan suatu reaksi yang muncul dalam pikiran seseorang. 

Lyons (1981:136) menjelaskan bahwa  Meaning are ideas or concept with can be 
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transferred from the mind of the speaker to the mind of the hearer to embodying 

them as it were in the forms of one language or another. Dari batasan tersebut 

tampak jelas bahwa makna merupakan ide-ide atau konsep-konsep yang dapat 

dialihkan dari pikiran pembicara ke pikiran pendengar yang mewujudkannya 

sebagaimana adanya dalam suatu bentuk satu bahasa atau bahasa lainnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bloomfield (1995:139) bahwa The 

meaning of linguistic form is the situation in which the speaker utters it and the 

response which it calls forth in the hearer. Teori tersebut menunjukkan bahwa 

makna adalah situasi ketika pembicara bertutur kepada lawan bicaranya, sehingga 

pendengar memberikan tanggapan kepada pembicara tersebut. 

Hartman dan Stork (1972:138) juga mengungkapkan bahwa makna 

merupakan the sense that a words conveys. Pernyataan ringkas tersebut 

menunjukkan bahwa makna adalah arti yang disampaikan oleh suatu kata. Dari 

tiga definisi tersebut dapat dikatakan bahwa makna adalah tuturan-tuturan yang 

dituturkan pembicara kepada lawannya, di mana tuturan tersebut memiliki arti 

yang dapat membuat lawan bicara memberi reaksi yaitu sebuah tanggapan kepada 

pembicaranya. 

 Menurut Chaer (1990:59), jenis makna dapat dibedakan berdasarkan 

beberapa kriteria, dua diantaranya adalah makna berdasarkan jenis semantiknya 

dan makna berdasarkan ada atau tidaknya nilai rasa pada sebuah kata. 
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2.6.1 Makna Berdasarkan Jenis Semantiknya 

Nababan (1999:48) membagi lima jenis makna yaitu makna leksikal, 

makna gramatikal, makna tekstual, makna kontekstual, dan makna sosio-kultural. 

Pada penelitian ini membahas makna leksikal, makna gramatikal, makna tekstual 

dan makna kontekstual. 

 

2.6.1.1 Makna Leksikal (Lexical Meanings) 

 Makna leksikal merupakan makna kata yang belum terpengaruh dengan 

situasi atau konteksnya. Lyons (1981:146) menyatakan bahwa Lexical meaning is 

the meaning of lexemes. Pernyataan tersebut menunjukkan makna leksikal 

merupakan makna leksem. Makna leksikal dapat disebut juga sebagai makna asli 

dari suatu kata, di mana suatu kata dapat memiliki arti lebih dari satu. 

Contoh: Father: ‗male parent‘, ‗an ancestor‘, ‗a founder or leader‘, ‗a priest‘. 

Pada contoh tersebut, kata father memiliki tiga arti yang berbeda, yaitu dapat 

diartikan sebagai orangtua, seorang leluhur, seorang pemimpin, atau seorang 

imam atau pendeta. 

 

2.6.1.2 Makna Gramatikal (Grammatical Meanings) 

Makna gramatikal merupakan makna yang penggunaannya terbentuk 

karena adanya tata bahasa dalam suatu bahasa. Croft (2000, 258:262) 

mengungkapkan bahwa The distinction between lexical and grammatical meaning 
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gets explained by grammaticalization: a diachronic process by which lexical 

meanings shift to grammatical meaning. Menurut definisi tersebut, perbedaan 

antara makna leksikal dan gramatikal dapat dijelaskan oleh gramatikalisasi: suatu 

proses diakronis yang mana makna leksikal berubah menjadi makna gramatikal. 

Makna gramatikal muncul karena adanya suatu kaidah bahasa seperti afiksasi atau 

reduplikasi. 

Contoh: parents, books, intentions. 

Pada contoh di atas, kata parents, books, intentions mendapatkan imbuhan di 

akhir kata atau yang dalam bahasa linguistik disebut sufiks. Pada kata  parents, 

books, intentions terdapat sufiks -s sehingga kata-kata tersebut menjadi bentuk 

jamak. Contoh tersebut memperlihatkan adanya perubahan dari makna leksikal ke 

makna gramatikal karena adanya afiksasi yang dalam hal ini adalah penambahan 

sufiks. 

 

2.6.1.3 Makna Tekstual (Textual Meanings) 

Nababan (1999:48) menyatakan bahwa Makna tekstual adalah makna kata 

yang berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Maksudnya, Makna tekstual 

merupakan makna yang dapat dipahami dengan membaca keseluruhan teks yang 

sedang dibahas dan diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran sesuai teks. Nababan 

juga menambahkan bahwa Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan perbedaan 

pada kata yang sama. Misalnya : dalam teks biologi, morphology berarti cabang 

biologi yang berhubungan dengan stuktur tumbuh-tumbuhan dan binatang. Akan 

tetapi dalam kebahasaan, morphology berarti study morfem suatu bahasa dan 
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bagaimana morfem itu digabungkan untuk membentuk makna. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa makna tekstual merupakan makna yang dapat dipahami 

dengan membaca isi teks secara keseluruhan karena sebuah kata yang sama dalam 

teks yang berbeda dapat mengakibatkan perbedaan makna kata dalam teks 

tersebut. 

 

2.6.1.4 Makna Kontekstual (Contextual Meanings) 

Makna kontekstual adalah makna yang berkaitan dengan konteks atau 

situasi, seperti yang diungkapkan oleh Catford (1965:36) The contextual meaning 

of an item is the groupment of relevant situational features with which it is 

related. Definisi tersebut dapat menerangkan bahwa makna kontekstual adalah 

penggabungan ciri-ciri situasional yang relevan yang saling berkaitan. 

 Cruse (1995:16) menyatakan bahwa Contextual meaning is the full set of 

normality relations which a lexical item contracts with all conceivable contexts. 

Penjelasan tersebut memaparkan makna kontekstual adalah serangkaian hubungan 

normalitas yang mana suatu kata leksikalnya berbeda dengan segala konteks yang 

dibayangkan atau dipikirkan. 

 Sama halnya dengan pendapat Cruse dan Langacker (1987: 157) 

berpendapat bahwa The contextual meaning is the meaning which includes all 

relevant aspects of the conceived situation and thus guarantees proper 

understanding. Pemerian tersebut menerangkan makna kontekstual adalah makna 

yang termasuk ke dalam segala aspek yang relevan pada situasi atau konteks yang 

dibayangkan atau dipikirkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual 
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merupakan makna yang muncul sesuai dengan konteks yang digunakan dalam 

teks atau dalam suatu ujaran. 

Contoh: I‘m looking for the new wolf (i.e. Wolfe). 

Where the speaker obviously felt that the new Wolfe was sufficient for the 

bookseller to identify the new book by Tom Wolfe. (Saeed, 1997:180-181). 

Pada ujaran tersebut menyatakan bahwa secara konteks si penutur bukan mencari 

serigala baru (new wolf), melainkan ia mencari buku baru karya Tom Wolfe yang 

ia katakan kepada penjual buku. Pembaca akan memahami kalimat tersebut 

apabila mengetahui konteks atau situasinya. 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan makna informasi kontekstual, 

yaitu suatu makna kontekstual yang berujung pada reader‘s knowledge yang 

disebut juga background knowledge as context. Background knowledge as context 

ini merupakan makna kontekstual pada teks yang di dalamnya terdapat sebuah 

informasi yang diberikan teks tersebut secara tidak langsung kepada si pembaca. 

Hal ini dapat terjadi sebaliknya, si pembaca sudah mengetahui informasi yang ada 

dalam makna kontekstual pada teks tersebut di mana si pembaca mengetahuinya 

karena memiliki informasi, pengetahuan atau pengalaman yang ia miliki 

sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Saeed (1997:183) yang menyatakan 

bahwa Our third type of knowledge has been called many things, including 

background, common-sense, encyclopaedic, socio-cultural, and real-world 

knowledge. Definisi tersebut menjelaskan bahwa latar belakang sebagai konteks 

ada dalam banyak hal, termasuk latar belakang, akal sehat, ensiklopedia, sosial-

budaya, dan pengetahuan dunia nyata. 
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Contohnya:  A: I‘m hungry. 

  B: I‘ll lend you some money.  

Pada percakapan di atas, teks tersebut secara tidak langsung akan membuat 

pembaca berpikir keterkaitan antara rasa lapar (hungry) dengan uang (money). 

Di sinilah makna informasi kontekstual pada teks tersebut memberikan 

pengetahuan atau informasi kepada si pembaca mengenai informasi dalam makna 

kontekstual. Teks tersebut menunjukkan bahwa uang merupakan sebuah alat tukar 

untuk dapat membeli makanan. 

Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi sebaliknya, pembaca yang membaca 

teks tersebut sudah mengetahui informasi dalam makna kontekstual tersebut. 

Pembaca dapat mengetahui informasi itu  dengan menggunakan pengetahuan, 

informasi ataupun pengalaman sebelumnnya yang dimilikinya. Si pembaca sudah 

memahami keterkaitan dua hal tersebut yaitu uang adalah alat tukar untuk 

membeli apa saja di dunia ini termasuk membeli makanan, sehingga pembaca 

akan mengerti mengapa si pembicara B menyatakan akan meminjamkan uang (I‘ll 

lend you some money) kepada si penutur A yang menyatakan ia lapar (I‘m 

hungry). 

 

2.6.2 Makna Berdasarkan Nilai Rasa Pada Kata 

 Menurut Chaer (1990:59), makna berdasarkan ada atau tidak adanya nilai 

rasa pada sebuah kata dibedakan menjadi dua, yaitu denotasi dan asosiatif. 
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2.6.2.1 Denotasi (Denotations) 

Keraf, 1994:27 menyatakan bahwa Pada umumnya makna kata pertama-

tama dibedakan atas makna kata yang bersifat denotatif dan makna kata konotatif. 

Menurut O‟Grady, et al. (1993: 575) Denotation is entities that a word or a  

phrase refers to. Definisi tersebut menjelaskan denotasi ialah entitas yang diacu 

oleh suatu kata atau frasa. 

 Menurut Hayes, et al. (1977: 252) Denotation is the clearly defined 

meaning of a word. Penjelasan tersebut menjelaskan denotasi ialah makna 

sebenarnya dari suatu kata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa denotasi merupakan 

makna yang sebenarnya yang tanpa perlu pengasosiasian dalam pemaknaannya 

atau dapat dikatakan makna yang sebenar-benarnya. 

Contoh: ‗pig‘ denotes the concept of a useful pink farm animal with a snout and 

curly tail etc. Barker (2004: 129). Kata pig merupakan suatu pengertian dari 

seekor hewan ternak berwarna pink dengan moncong dan ekor keriting. 

 

2.6.2.2 Asosiatif (Associative) 

Asosiatif merupakan makna yang bukan sebenarnya atau di sebut juga 

makna kiasan. Seperti yang diungkapkan oleh O‟Grady, et al. (1993: 573) 

Connotation is the set of associations that a word‘s use can evoke. Definisi 

tersebut menunjukkan asosiatif ialah keseluruhan dari asosiasi yang dapat timbul 

dari penggunaan suatu kata. 



42 
 

 
 

Selain itu, Cook (1992: 8) dalam Partington (1998: 65) menyatakan bahwa 

Connotation is the vaguer association of a word for a group or individual. 

Penjelasan tersebut menunjukkan asosiatif adalah asosiasi samar dari suatu kata 

oleh suatu kelompok atau individu. Hayes, et al (1977: 251) Connotation is the 

suggestive or implied meaning of a word. Definisi tersebut memaparkan asosiatif 

adalah makna sugestif atau makna yang menyatakan tidak langsung 

(pengasosiasian) dari suatu kata. 

Contoh: ‗pig‘ may connote nasty police officer or male chauvinist according to 

the sub-codes or lexicons at work. Barker (2004: 129). Kata „pig‟ dapat 

dikonotasikan polisi atau orang dengan rasa patriotisme yang buruk berdasarkan 

aturan sub-code atau aturan leksikal. 

Dapat disimpulkan bahwa asosiatif merupakan makna yang bukan 

sebenarnya yang menggunakan suatu pemilihan kata tertentu untuk 

mengasosiasikan atau mengumpamakan kepada makna sebenarnya yang dituju. 

Definisi-definisi tersebut dapat menunjukkan bahwa penggunaan kata asosiatif 

mengacu kepada konotasi. Untuk lebih memperjelas, terdapat pendapat ahli yang 

menyatakan asosiatif sama dengan konotasi. 

Van Langendonck (2007: 82) berpendapat bahwa associative meaning 

refers to the connotations (in the non-logical sense) that a word can give rise to 

by way of either its referent or its phonological shape. Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa makna asosiatif mengacu pada konotasi (dalam pengertian 

non-logis) bahwa suatu kata dapat memunculkan acuannya atau bentuk 
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fonologisnya. Inti dari definisi tersebut menegaskan bahwa asosiatif dapat 

disamakan dengan konotasi. 

Secara umum terdapat tiga jenis asosiatif, yaitu 1) asosiatif afektif 

(affective associative), 2) asosiatif kebudayaan (cultural associative), dan 3) 

asosiatif sosial (social associative). Penulis hanya membahas asosiatif afektif 

sebagai objek penelitian dikarenakan penggunaan asosiatif afektif lebih banyak 

digunakan khususnya dalam majalah mode. 

 

2.6.2.2.1 Asosiatif Afektif (Affective Associative) 

Asosiatif afektif merupakan asosiasi yang didasarkan pada sisi emotif 

pembicara sehingga setiap orang dapat memiliki pengasosiasian yang berbeda 

karena didasarkan pada pengetahuan, pengalaman atau prasangka yang dimiliki 

setiap individu. 

Menurut Lyons (1987:220): 

The connotations which one person associates with a name may be 

different from the connotations which another person associates with same 

name, even in cases where both persons would use the name to refer to or 

address the same individual (set of individual). 

 

Pemaparan Lyons (1987) tersebut menunjukkan  asosiatif yang seseorang 

asosiasikan dengan sebuah nama mungkin berbeda dari asosiatif yang orang lain 

asosiasikan dengan nama yang sama, bahkan dalam kasus di mana dua orang 

tersebut menggunakan nama tersebut untuk merujuk pada benda yang sama. 
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Menurut Alan (2001:147): 

The connotation of a word or longer expression are semantic effects that 

arise from encyclopedic knowledge about its denotation and also from 

experiences, beliefs, and prejudices about the contexts in which the 

expression typically used. 

 

Dari paparan Allan (2001) tersebut menunjukkan bahwa asosiatif dari suatu kata 

atau ekspresi yang panjang adalah efek semantik yang muncul dari pengetahuan 

seperti ensiklopedi tentang denotasinya dan juga dari pengalaman, kepercayaan, 

dan prasangka tentang konteksnya dimana ekspresi tersebut digunakan. 

 Asosiatif afektif terkadang tampak terlihat sama dengan ungkapan 

idiomatik. Dalam penelitian ini, penulis mengelaborasikan perbedaan antara 

asosiatif afektif dengan ungkapan idiomatik. Idiom merupakan ungkapan yang 

terkandung makna kiasan tetapi tidak dapat secara per kata diketahui maknanya 

(Homby, 1995). Biasanya ungkapan-ungkapan idiom maknanya sudah tersaji di 

dalam kamus idiom, sehingga tidak dapat diterka maknanya dengan membaca 

keseluruhan teks yang mengandung ungkapan idiomatik tersebut. Sementara, 

asosiatif afektif dapat dipahami dengan membaca keseluruhan teks sehingga 

pembaca dapat memahami latar belakang penggunaan kata-kata yang 

mengandung asosiatif afektif tersebut. 

Seidl and McMordie (1978: 13) berpendapat bahwa Idiom as a number of 

words which, when taken together, have a different meaning from the individual 

meanings of each words. Pemerian tersebut mengungkapkan bahwa idiom adalah 

sejumlah kata yang ketika diambil bersama-sama, memiliki arti yang berbeda dari 

arti masing-masing kata. Palmer (1981: 36) mendefinisikan idiom adalah 
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Sequence of words whose meaning cannot be predicted from the meaning of the 

words themselves. Dari batasan tersebut dapat diartikan bahwa idiom adalah 

serangkaian kata-kata yang artinya tidak dapat diprediksi dari arti pada tiap kata-

kata itu sendiri. 

Selain itu, Procter (1995:701) menjelaskan bahwa An idiom is a group of 

words in a fixed order having a particular meaning, different from the meanings 

of each word understood on its own. Hal tersebut menegaskan bahwa idiom 

adalah kelompok kata yang sudah tetap yang memiliki makna khusus, dimana 

makna khusus tersebut akan berbeda jika dipahami tiap katanya. Homby (1995) 

berpendapat dalam bahwa An idiom is a phrase or sentence whose meaning is not 

clear from the meaning of its individual words and which must be learnt as a 

whole unit. Ungkapan tersebut menerangkan bahwa idiom adalah frase atau 

kalimat yang maknanya tidak jelas dari arti dari tiap kata itu sendiri dan harus 

dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Dari batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa idiom merupakan 

ungkapan berupa kumpulan kata yang satu katanya tidak dapat diubah 

menggunakan kata lain. Hal tersebut dikarenakan maknanya sudah ada atau sudah 

tetap dengan menggunakan kata-kata tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Idiom juga muncul dari pengaruh latar belakang kebudayaan. Contoh, pada frasa 

verba kicked the bucket yang merupakan idiom dan memiliki arti to dye. 

Ungkapan kicked the bucket berasal dari budaya di abad 16. Ungkapan tersebut 

muncul karena pada zaman itu, orang-orang bunuh diri dengan cara menggantung 

diri dengan seutas tali yang menjerat lehernya. Mereka berdiri di atas ember 
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kemudian menendang ember tersebut agar leher mereka terjerat seutas tali 

tersebut. 

Makna idiom tidak dapat dipahami dengan latar belakang penggunaan 

kata-kata di dalam ungkapan idiom tersebut. Berbeda dengan asosiatif afektif 

yang dapat dipahami maknanya berdasarkan latar belakang penggunaan kata-

katanya dan dapat dipahami maknanya dengan membaca keseluruhan teks. Selain 

itu, makna asosiatif afektif penggunaannya muncul berdasarkan pengalaman, 

pengetahuan, dan ungkapan emosional si penutur, jadi maknanya masih bisa 

terbaca dengan membaca keseluruhan teks. Akan tetapi, makna idiom biasanya 

muncul dengan latar belakang suatu budaya, sehingga maknanya tidak bisa 

terbaca begitu saja, dan terdapat idiom yang hanya muncul dan dipahami oleh 

suatu budaya tertentu. 

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji asosiatif afektif ekspresif yaitu 

asosiatif afektif yang memiliki nilai ekspresif. Gill (2011:67) mengungkapkan 

bahwa terdapat dua asosiatif yang memiliki nilai ekspresif, yaitu asosiatif 

ekspresif afektif dan asosiatif ekspresif evaluatif. 

Dalam asosiatif afektif terdapat suatu nilai ekspresif yang dapat dikatakan 

sebagai asosiatif afektif ekspresif. Asosiatif afektif ekspresif adalah 

pengasosiasian suatu makna denotasi yang memiliki nilai ekspresif. Nilai 

ekspresif menggunakan kata-kata yang ungkapannya jelas memperlihatkan unsur 

nilai emosional, sedangkan nilai emosional itu sendiri penggunaannya dapat 

tersembunyi. 
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Penulis menggunakan definisi teori asosiatif afektif ekspresif yang 

diungkapkan oleh tiga ahli linguistik, yaitu Chris Barker, Gill Philip dan Alan 

Partington. Tiga ahli teori ini mengungkapkan asosiatif afektif yang bersifat 

ekspresif. 

Barker (2004:129) mengemukakan bahwa Connotation carries expressive 

value arising from the cumulative force of a sequence (syntagmatically) or, more 

usually, by comparison with absent alternatives (paradigmatically). Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa asosiatif membawa nilai ekspresif muncul dari daya 

kumulatif suatu rangkaian (secara sintagmatis) atau, biasanya, oleh perbandingan 

dengan alternatif (secara paradigmatis). 

Gill (2011:67) berpendapat bahwa Affective expressive connotation use 

stress, intonation and word order to communicate additional meaning, or indeed 

choose lexis on the basis of its emotive value. Pendapat tersebut memaparkan 

asosiatif ekspresif afektif dalam penggunaannya menggunakan penekanan, 

intonasi dan kata untuk mengkomunikasikan makna tambahan, atau pastinya 

memilih leksi dari dasar nilai emotif itu sendiri. 

Partington (1998: 66) pun mengungkapkan bahwa Choosing to use certain 

lexical items implies a favourable or unfavourable evaluation by the speaker 

towards what they describe. This is termed expressive connotation. Hal ini 

menunjukkan asosiatif afektif ekspresif adalah asosiatif afektif yang 

penggunaannya memilih untuk menggunakan leksikal tertentu yang menyatakan 

secara tersirat suatu evaluasi baik atau tidak baik oleh pembicara terhadap apa 

yang mereka gambarkan. 
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Uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asosiatif afektif adalah 

suatu pengasosiasian yang di dalamnya terdapat nilai ekspresif yaitu sebuah 

makna ekspresif yang dalam penggunaan kata-katanya dengan memilih leksikal 

tertentu. Nilai ekspresif dalam asosiatif afektif tidak terlepas dari makna ekspresif. 

Berikut ini disampaikan oleh Lyons (1995:44) mengungkapkan bahwa Expressive 

meaning is the kind of meaning by virtue of which speakers express, rather than 

describe, their beliefs, attitudes and feelings. Pemerian tersebut menjelaskan 

makna ekspresif adalah jenis makna yang berdasarkan yang mana pembicara 

mengekspresikan kepercayaan, sikap dan perasaannya dari pada 

menggambarkannya. 

Lyons (1981:142) berpendapat bahwa Expressive meaning relates to 

everything that falls within the scope of ‗self expression‘ and can be subdivided, 

and has been for particular purposes, in various ways. Pendapat tersebut 

menjelaskan bahwa makna ekspresif berhubungan dengan segala yang berkaitan 

dengan „ekspresi diri‟ dan dapat terbagi, dan menjadi maksud tertentu, dalam 

berbagai hal. Lyons (1981:143) juga menambahkan bahwa One kind of expressive 

meaning to which both literary critics and moral philosophers have paid 

particular attention is emotive (or affective) meaning. Ungkapan tersebut 

memaparkan bahwa salah satu jenis makna ekspresif yang menjadi perhatian para 

ahli sastra dan filsuf moral adalah makna emotif (atau afektif).  

Contoh: a. Arthur has lost the key. 

   b. Arthur has lost the blasted key. Cruse (1986:271). 
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Pada kalimat b tersebut, penambahan kata blasted menjadikan kalimat tersebut 

kalimat yang bermakna ekspresif karena adanya nilai ekspresif dengan 

penambahan kata blasted, dimana kata blasted tersebut menerangkan kata key. 

 

2.6.2.2.2 Asosiatif Kebudayaan (Cultural Associative) 

 Leech (1974: 15) dalam Partington (1998: 66) menyatakan bahwa 

Connotation may also be a matter of what a lexical item denotes within a culture. 

Dari paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa asosiatif dapat menjadi suatu hal 

dari suatu leksikal di dalam suatu kebudayaan. 

Contoh: kata woman dalam kualitas negatif dapat diartikan frail, prone to tears, 

cowardly, and irrational. Sedangkan kata woman dalam kualitas positif diartikan 

gentle, compassionate, and sensitive. (Leech, 1974: 15). Contoh tersebut 

menjelaskan bahwa ada dua pengertian dari kata woman yang mana pengertian 

pertama menyimpulkan wanita sebagai sosok yang lemah, mudah menangis, 

penakut dan irasional. Di sisi lain, pengertian kedua menggambarkan wanita 

adalah sosok lemah lembut, memiliki rasa simpati yang tinggi, dan sensitif. Kedua 

pengertian mengenai woman tersebut muncul karena adanya pergeseran 

kebudayaan yang ada. Selain itu, terdapat asosiatif kebudayaan di Indonesia 

mengenai kata wanita dan perempuan. Dalam makna denotasi, Chaer (1990:69) 

yang menyatakan wanita dan perempuan bermakna denotasi “manusia dewasa 

bukan laki-laki”, sedangkan asosiatif untuk kata wanita memiliki asosiatif tinggi 

(positif) sedangkan kata perempuan memiliki asosiatif rendah (negatif). Contoh 

pada penamaan lembaga, seperti Dharma Wanita, Ikatan Wanita Pengusaha. 
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Penamaan lembaga menggunakan kata „wanita‟ karena berasosiatif positif 

dibanding kata „perempuan‟ yang berasosiatif negatif. 

 

2.6.2.2.3 Asosiatif Sosial (Social Associative) 

Backhouse dalam Partington (1998: 65) berpendapat bahwa The social or 

situational is marker of particular speech varieties have. Class, regional, origin, 

sex, and relationship  between speakers may all be connoted by particular lexical 

or grammatical choices and by a speaker of one rather than the other will reflect 

the formality the register he or she is using. Pemahaman tersebut menerangkan 

bahwa asosiatif afektif merupakan penanda dari varietas bahasa tertentu. Kelas, 

wilayah, tempat asal, jenis kelamin, dan hubungan antara pembicara dapat 

diasosiasikan oleh pemilihan leksikal atau gramatikal tertentu dan oleh seorang 

pembicara yang mencerminkan formalitas register yang digunakannya. 

Contoh: pada frasa absolutely awful menjadi ungkapan yang hanya digunakan 

atau dituturkan oleh golongan kelas menengah ke atas. 

  




