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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

Dalam linguistik kata syntax berasal dari bahasa Yunani yang merupakan 

gabungan dari kata syn yang berarti “bersama”, dan kata tàxis yang berarti 

“ rangkaian dan urutan”. Jadi dengan kata lain, sintaksis adalah salah satu dari 

cabang ilmu linguistik yang mempelajari kaidah yang menentukan bagaimana kata 

membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Rahardi berpendapat dalam bukunya bahwa 

sintaksis adalah ilmu yang mempelajari susunan kata dalam kalimat (2002:47). 

Menurut Saeed (1997:3) Syntax is the study of how words can be combined 

into sentences. Sintaks adalah ilmu tentang bagaimana rangkaian kata dapat bersatu 

menjadi kalimat. Di dalam buku Harbrace College Handbook (1967:459), Hodges 

dan Whitten mengemukakan bahwa syntax adalah “A sentence structure, the 

grammatical functions of words, phrases, clauses” . Jadi menurut Hodges dan 

Whitten sintaks adalah sebuah struktur kalimat atau fungsi gramatikal pada kata, 

frasa, atau klausa.  

Richard et al. (1985:284) mengemukakan bahwa “ The study of how words 

are combined to form sentences and the rules which govern the formation of 

sentences are called syntax” . Jadi menurut Richard et al. yang dimaksud dengan 

sintaksis adalah studi tentang bagaimana kata-kata membentuk kalimat dan pokok-

pokok aturan yang mengatur pembentukan kalimat. 
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Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis 

mencakup hubungan antar kata, frasa, ataupun klausa dalam kalimat serta aturan-

aturan yang terdapat dalam pembentukan kalimat. 

Dalam sintaksis, ada beberapa bagian dari struktur kalimat yang akan 

penulis jelaskan, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. 

 

2.1.1 Kata 

Kata merupakan satuan terkecil dalam ilmu bahasa. Seperti yang dikatakan 

oleh Richards et al. “ Word is the smallest of linguistic units which can occur on its 

own speech or writing”  (1985:311). Kata adalah satuan terkecil dalam unit 

linguistik yang muncul dalam ucapan lisan maupun tulisan. Beberapa kata dapat 

membentuk sebuah frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Di dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yg diucapkan atau dituliskan yg 

merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yg dapat digunakan dalam 

berbahasa (KBBI, 1997:451). 

Menurut Saeed ( 1997:55) words can be identified at the level of writing, 

where we are familiar with them being separated by white space, where we can call 

them orthographic words. Jadi menurut Saeed, kata dapat diidentifikasikan pada 

level tulisan dimana kita sudah terbiasa dengan mereka yang dipisahkan oleh spasi, 

dan kita sering menyebutnya tulisan ortografi. 

Jadi jika disimpulkan, kata merupakan satuan gramatikal terkecil linguistik 

yang mempunyai arti atau makna. 
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Dilihat dari segi sintaksis, kelas kata dibagi menjadi delapan kelompok atau 

yang biasa disebut dalam bahasa Inggris adalah parts of speech. Kedelapan kelas 

kata tersebut adalah: nomina (noun), pronomina (pronoun), verba (verb), adjektiva 

(adjective), adverbia (adverb), preposisi (preposition), konjungsi (conjunction), dan 

interjeksi (interjection). Dan dalam pembahasan di skripsi ini penulis hanya akan 

memaparkan tentang verba saja sesuai dengan topik pembahasan skripsi penulis. 

 

2.1.1.1 Verba 

 Richard, et al. (1985:305) memberikan definisi verba ialah “ A verb is a 

word which, a) occurs as part of the predicate of a sentence, b) carries markers of 

grammatical categories such as tense, aspect, person, number, and mood, and c) 

refers to an action or state.”  Mereka mengatakan bahwa verba merupakan bagian 

dari predikat dalam sebuah kalimat, mempunyai ciri-ciri kategori seperti ciri-ciri 

waktu, aspek, persona, jumlah, dan modus, dan mengacu perbuatan atau keadaan.  

Contoh: 

(1) Harry walks. 

(2) Jae is searching the key. 

Alasan menganggap verba sebagai pusat adalah kenyataan bahwa verba 

pada umumnya terletak di antara subjek di sebelah kiri dan objek pelengkap atau 

keterangan di sebelah kanan, dari contoh uraian tersebut, fungsi verba merupakan 

bagian yang menjadi pengikat bagian dari kalimat. Verba sebagai unsur kalimat 

dapat berbentuk to be dan auxiliary. 
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2.1.1.1.1  Auxliary Verb 

Menurut Collins and Hollo, “ auxiliaries have the distinctive property of 

functioning as their dependents”  (2000:66). 

Thomson dan Martinet berpendapat, “ Auxiliaries help to form a tense or an 

expression, hence the name. They combine with present or past participles or with 

infinitives to form the tenses of ordinary verbs.”  (2003:109). Auxiliaries berperan 

untuk membentuk tense atau sebuah ungkapan, oleh sebuah karakter. 

Masih menurut Thomson dan Martinet, “ Auxiliaries are extremely 

important in conversation because in short answers, agreements, disagreements 

with remarks, additions to remarks etc. we use auxiliaries instead of repeating the 

original verb.”  Auxiliaries sangat penting dalam sebuah percakapan karena dalam 

dialog singkat, persetujuan, atau ketidaksetujuan, kita menggunakan auxiliaries 

alih-alih mengulangi verba yang sebelumnya digunakan. 

Contoh: 

(3) Do you smoke? ~ Yes, I do (bukan Yes, I smoke) 

(4) Is that Ann? ~ Yes, it is/No, it isn’ t 

(5) Will there be an exam? ~ Yes, there will/No, there won’ t 

Sedangkan menurut Hallan (1998:182), auxiliary verb ialah verba pembantu 

yang membantu membentuk waktu-waktu (tense) verba lainnya.  

Menurut jenis-jenisnya auxiliary verb dibagi menjadi 2, yaitu: 
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1. Primary auxiliaries yang disebut juga the anomalous finites yang artinya 

kata kerja bantu yang tak beraturan 

- To be : am, is, are 

- To do: does, did 

- To have: has, had 

2. Modal auxiliaries 

- Can : could 

- May : might 

- Must 

- Shall : should 

- Will : would 

- Ought (to) 

- Need 

- Dare 

- Used  

- Used (to) 

Berdasarkan pendapat Crystal, “ Modality is a term used in grammatical and 

semantic analysis to refer to contrast in mood signalled by the verb and associated 

categories”  (1997:244).  
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Kegunaan utama dari modality adalah kata kerja bantu atau lebih dikenal 

dengan auxiliary verb, seperti: will, would, can, could, may, might, shall, should, 

must, dan ought to. Modality juga dapat menyimbolkan beragam ekspresi. 

Contoh:  

(6) You must not tell lies! 

(7) Could you just shut up? 

(8) I will burn the entire city down if they hurt my son. 

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata kerja bantu 

(auxiliary verb) dapat menyatakan berbagai ekspresi dalam suatu pengucapan atau 

kalimat dalam berbahasa, semua tergantung konteks kalimatnya. Namun pada 

skripsi ini, penulis hanya akan membatasi pembahasan pada auxiliary verb will saja 

dan mendeskripsikan makna dari auxiliary verb will tersebut. 

 

2.1.1.1.2 Auxiliary Verb Will 

 Menurut Quirk, et al. (1985:228) auxiliary verb will terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu sebagai prediksi (prediction) dan kemauan (volition). Dan dari setiap 

jenisnya mereka dibedakan lagi menurut maknanya ialah sebagai berikut: 
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2.1.1.1.2.1 Prediction 

 Dalam bukunya Quirk menyatakan bahwa “ Predictive will is particularly 

common in the clause superordinate to conditional or temporal clauses.”  

(1985:213). Maksudnya adalah sebuah modals ‘will’  yang bermakna prediksi 

adalah sangat umum ditemukan pada klausa kondisional atau temporal yang 

biasanya memiliki keterangan waktu. Modals ‘will’  yang memiliki makna 

prediction terbagi menjadi tiga jenis, yaitu common future predictive, present 

predictive, dan habitual predictive. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

penjelesan dan contoh-contoh di bawah ini. 

1. The common future predictive, maksudnya adalah memprediksikan apa 

yang akan terjadi selanjutnya pada umumnya atas kejadian sebelumnya yang telah 

dilakukan dan biasanya diikuti oleh keterangan waktu yang akan datang (future) 

seperti next, tomorrow, later, dan lain sebagainya. Kalimat yang bermakna future 

predictive ini biasanya masih sebuah perkiraan atau prediksi yang belum pasti 

terjadi sesuai waktu yang diperkirakan tersebut. Masih samar-samar atau bayangan 

kejadian saja sehingga kebanyakan kalimatnya adalah menggunakan kala 

mendatang atau dalam bahasa Inggris simple future tense. 

Contoh:  

(9) You will take the train next two hours. 

(10) They will make the project two weeks later. 

2. The present predictive sense of will, which is comparatively rare, is 

similar in meaning to ‘must’  in the logical necessity sense. Maksudnya adalah 
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sebuah prediksi yang menyatakan keharusan atau kemungkinan akan sesuatu yang 

sedang terjadi saat ini. Sebenarnya kalimat bermakna ini jarang ditemukan, namun 

ada sedikit perbedaannya dengan future predictive, yaitu pada kalimat present 

predictive ini kondisinya atau rencananya sudah dikatakan sebelumnya sehingga 

perkiraan yang akan  terjadi selanjutnya mungkin sudah pasti.  

Contoh: 

(11) Tiffany will have had her dinner by now. 

Yang maknanya mungkin Tiffany sedang makan malam sekarang. Jika 

dilihat secara keseluruhan, Tiffany pasti sedang menyantap makan malamnya 

sekarang. Begitupun makna yang terjadi pada kalimat di bawah ini. 

(12) Ella will have done her thesis now. 

3. The habitual predictive meaning often occurs in conditional sentence, 

maksudnya adalah prediksi yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan 

sudah pasti benar adanya tanpa bisa dibantah kebenarannya. 

Contoh: 

(13) Oil will float on water. 

(14) The sun will set in the west. 
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2.1.1.1.2.2 Volition 

 Dalam hal ini, volition yang dimaksud adalah sebuah kemauan atau 

keinginan untuk melakukan sesuatu yang menggunakan modals ‘will’ . Modals 

‘will’  yang memiliki makna volition ada tiga jenis, yaitu intention, willingness, dan 

insistence. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dan contoh-contoh di 

bawah ini. 

1. Intention to do so or something atau maksud dan tujuan yang akan 

dilakukan oleh si subjek. Biasanya auxiliary verb will dalam kalimat ini 

mempunyai maksud dan tujuan yang muncul dari benak seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Dalam kalimat ini will menggunakan kala atau tense simple 

future. 

Contoh: 

(15) I will write as soon as I can. 

Tidak semua kalimat yang memiliki makna ini menggunakan keterangan 

waktu. Terkadang tujuan atau maksud dalam hal ini hanya diungkapkan begitu saja 

secara spontan sesuai dengan kondisi. 

Contoh: 

(16) I will help you. 

2.  Willingness, this meaning is common in requests and offers. Maksudnya 

adalah auxiliary verb will dalam hal ini biasanya bermakna sebagai permintaan atau 
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penawaran. Kalimat yang memiliki makna ini sering ditemukan dalam sebuah 

percakapan atau pertanyaan untuk seseorang melakukan sesuatu. 

Contoh: 

(17) Will you help me to address this letters? 

3. Insistence in doing something adalah paksaan atau desakan dalam 

melakukan sesuatu yang dimaksudkan. 

Contoh:  

(18) If you will go out without your overcoat, what will you expect? 

(19) You will have to stop the bus! 

 

2.1.2 Frasa 

 Schmidt (1995:338) mengemukakan bahwa “ A phrase is a group of words 

that are closely related” . Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa frasa adalah 

sekelompok kata yang berhubungan erat.  

 Selain itu Sujatna (2007:11) mengatakan bahwa “ A phrase may consist of 

one word or more than one word” . Maksudnya adalah frasa dapat terdiri dari satu 

kata atau lebih. 

Menurut Quirk, et al (1985:62-63), frasa dibagi menjadi: 
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1. Frasa Verba 

Verb phrase consist of a main verb which either stands alone as the entire verb 

phrase, or is preceded by up to four verbs in an auxiliary function. Dapat diartikan 

bahwa frasa verba secara keseluruhan didahului oleh verba-verba yang berfungsi 

sebagai kata kerja bantu (auxiliary). 

(20) will  come 

Auxiliaries       main verb 

2. Frasa Nomina 

Noun phrase consist of a head, which is typically a noun, and of elements which 

(either obligatory or optionallly) modified the head, or complement another 

element in the phrase. Dapat diartikan bahwa frasa nomina terdiri dari induk frasa 

(head) yang berupa nomina, dan elemen-elemen yang (secara wajib atau opsional) 

menentukan induk dan (secara opsional) memodifikasi induk tersebut atau 

melengkapi elemen lain di dalam frasa tersebut. 

(21) his  birthday 

determinative              head word 

3. Frasa Adjektiva 

Adjective phrase consist of an adjective as head, optionally preceded and followed 

by modifying elements. Dapat diartikan bahwa frasa adjektiva terdiri dari induk 

yang berupa adjektiva dan secara opsional didahului dan diikuti oleh elemen-

elemen yang memodifikasi induk tersebut. 
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(22) very handsome 

        degree head word 

4. Frasa Adverbial 

Adverb phrase are similiar to adjective phrases in their structure, except that they 

have an adverb, instead of an adjective, as their head. Dapat diartikan bahwa frasa 

adverbial memiliki struktur yang sama dengan frasa adjektiva, namun induknya 

bukan adjektiva melainkan adverbial secara opsional didahului dan diikutioleh 

elemen-elemen yang memodifikasi induk tersebut. 

(23) very  quickly 

        Degree       head word 

5. Frasa Preposisi 

Prepositional phrases are consist of preposition followed by a prepositional 

complement, which is normally a noun phrase. Dijelaskan bahwa frasa preposisi 

terdiri dari preposisi yang diikuti oleh komplemen preposisi yang biasanya berupa 

frasa nomina. 

(24) At       the corner of the street 

Preposition      prepositional complement 
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2.1.3 Klausa 

Menurut Sujatna (2007:31) “ a clause is a group of words consisting of a 

subject and a predicate” . Maka dapat diartikan bahwa klausa merupakan gabungan 

kata yang memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. 

 Klausa terdiri dari dua macam, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa 

bebas merupakan sebuah klausa yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan 

bantuan dari partikel apapun, sedangkan klausa terikat adalah klausa yang 

membutuhkan bantuan dari beberapa klausa maupun partikel lain dalam bahasa. 

 Untuk membedakannya, dapat dilihat dari contoh kalimat-kalimat di bawah 

ini: 

(25) My mother is cooking. 

(26) My mother worried because my brother wasn’ t come yet. 

Pada kalimat (25) setelah terdapat subjek dan predikat, kalimat tersebut 

sudah dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan kalimat bantuan lainnya, sedangkan 

pada kalimat berikutnya (26) adalah kalimat majemuk yang mana membutuhkan 

bantuan konjungsi because agar menjadi sebuah kalimat yang utuh. 

Menurut Quirk, et al. (1985:53) pola klausa terdiri dari: 

1. Tipe S+V  : he(S)   is studying(V) 

2. Tipe S+V+O  : she(S)   paints(V)  the fence(O) 

3. Tipe S+V+C  : Brandon(S)  is(V)  a dancer(C) 
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4. Tipe S+V+Adv : my brother(S)   has been(V)   in the garden(Adv) 

5. Tipe S+V+O+O : Mary(S) gave(V) the guests(O) a glass of beer(O) 

6. Tipe S+V+O+C : most people(S) consider(V) the bag(O) rather 

expensive(C) 

7. Tipe S+V+O+Adv : you(S) must put(V) all the books(O)  upstairs(Adv) 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klausa terbentuk 

dari kata atau frasa yang bersifat predikatif dan klausa berpotensi untuk menjadi 

kalimat tunggal.  

 

2.1.4 Kalimat 

Alexander dalam bukunya yang berjudul Longman English Grammar 

(1992:3) menyebutkan bahwa sebuah kalimat adalah sebuah unit lengkap yang 

memiliki arti. Unit kalimat terkecil adalah kalimat tunggal. Biasanya, kalimat 

tunggal memiliki satu verba finit, terdapat subjek dan predikat atau verba. 

(27) she writes 

         S          V 

(28) Tony  sleeps 

         S           V 

Menurut Sujatna (2008:56-59), pembagian jenis kalimat adalah sebagai berikut: 

1. Simple sentence takes one clause. It takes one subject and one predicate. 

Kalimat tunggal memiliki satu buah klausa. Kalimat tunggal memiliki satu buah 

subjek dan satu buah predikat 
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Contoh:  

(29) I  have  a car. 

       S     V    O  

(30) They are students. 

          S     V       C 

2. Compound sentence is composed of at least two independent clauses, but 

no dependent clause. The clauses are joined by a comma and a coordinating 

conjuntion. Kalimat majemuk terdiri dari setidaknya dua klausa bebas, tanpa klausa 

terikat. Klausa-klausa tersebut tergabung oleh koma dan sebuah konjungsi, 

biasanya dan, atau, dan tetapi (and, or, but). 

Contoh: 

(31) They finally read the book, or so i thought. 

(32) Either she goes, or I go. 

3. Complex sentence consist of one independent clause and one or more 

dependent clauses. The clauses are connected through either a subordinate 

conjuntion or a relative pronoun. Kalimat bertingkat terdiri dari satu buah klausa 

bebas dan satu atau lebih klausa terikat. Klausa-klausa tersebut digabungkan oleh 

sebuah konjungsi atau relative pronoun. 

Contoh: 
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(33) We had to go inside  when it started raining 

       Independent clause Dependent clause 

Sebuah klausa bebas dapat berdiri sendiri sedangkan klausa terikat tidak 

dapat berdiri sendiri. Dalam kalimat di atas kedua klausa tersebut digabungkan oleh 

subordinate when. Begitupun kalimat di bawah ini yang satu sama lainnya saling 

terikat. 

(34) As long as it isn’ t cold it doesn’ t matter if it rains 

       Independent clause Dependent clause 

4. Compound-complex sentence consist of two simple sentences join together, 

a coordinating conjunction sometimes joins two complex sentences, or one simple 

sentence and one complex sentence. Syarat utama kalimat majemuk bertingkat 

adalah terdiri dari dua buah klausa bebas dan satu buah klausa terikat. 

Contoh: 

(35) The package arrived in the morning, but the courier left before I could check 

the contents. 

(36) Sir John A. Macdonald had a serious drinking problem; when sober, however, 

he could be a formidable foe in the House of Commons. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat 

merupakan konstituen dasar yang disertai oleh intonasi final yang merupakan 

sebuah unit lengkap dan memiliki arti. 
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Williams (1992) membagi kalimat berdasarkan sifat sintaksisnya menjadi 

empat kategori yaitu declarative, interrogative, imperative, dan exclamatory. 

1. “ The declarative sentence makes a statement”  (1992:158). Kalimat 

deklaratif yaitu kalimat yang menyatakan suatu fakta atau penegasan yang juga 

dapat dibantu oleh auxiliary verb. Ciri utama kalimat deklaratif adalah setelah 

subjek biasanya langsung diikuti oleh predikat yang bisa dibantu oleh verba 

auxiliary. 

Contoh: 

(37) I can do that. 

2. “ The interrogative sentence asks a question” . (1992:158). Kalimat 

interogatif yaitu kalimat yang mengungkapkan pertanyaan. Terkadang kalimat 

pertanyaan juga mengandung unsur memohon atau meminta sesuatu untuk orang 

melakukan apa yang kita utarakan. 

Contoh:  

(38) Will you help me? 

3. “ The imperative senrence expresses a command or a request”  (1992:158). 

Kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan permintaan, perintah atau 

larangan. Biasanya kalimat ini bertujuan mengajak dan bernada tinggi apabila 

dilisankan. 

Contoh:  

(39) Shut the door! 
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4. “ The exclamatory sentence express surprise or extreme emotion”  

(1992:159). Kalimat eksklamatori adalah kalimat yang mengandung ekspresi emosi 

yang kuat seperti surprise, relief, fear, hate, delight, dll. Kalimat ini berhubungan 

erat dengan tanda seru. 

Contoh:  

(40) How could you do such thing! 

 

2.2 Semantik  

Dalam linguistik, semantik berasal dari bahasa Yunani Sema (nomina), yang 

berarti ‘ tanda’  atau ‘ lambang’ , dan Samaino (verba), yang berarti ‘menandai’  atau 

‘melambangkan’ . 

Semantik adalah cabang lingustik yang membahas arti atau makna. Hal ini 

diungkapkan oleh Saeed yang menyatakan bahwa “ Semantics is the study of word 

meaning and sentence meaning, abstracted away from contexts of use, is a 

descriptive subject”  (1997:15). Yang artinya bahwa semantik adalah ilmu yang 

mempelajari arti kata atau arti kalimat, yang abstrak berdasarkan konteks 

kegunaannya, dengan subjek yang deskriptif. 

Menurut Palmer (1981:1), semantics is a part of language and part of 

linguistics. Menurutnya, sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian 

studi tentang makna dan jika beranggapan bahwa makna menjadi bagian dari 

bahasa, maka merupakan bagian dari linguistik. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari 

makna dalam suatu bahasa pada umumnya. Selain itu semantik juga merupakan 

ilmu makna, membicarakan makna, dan menjelaskan bagaimana mula adanya 

makna sesuatu atau merupakan ilmu yang bersangkutan dengan makna suatu 

bahasa. 

 

2.2.1 Makna 

Makna menurut Richard, et al. adalah “ Meaning is what a language 

expresses about the world we live in or any possible or imaginary world”  

(1985:172). Dalam definisi ini dijelaskan bahwa makna adalah sesuatu yang 

diekspresikan oleh bahasa tentang dunia dimana kita hidup atau di dunia khayalan. 

Apa yang kita ujarkan sebenarnya terdiri dari deretan-deretan bunyi yang 

kadang-kadang diucapkan secara cepat, lambat, atau dengan nada tinggi, bahkan 

kadang-kadang mempergunakan kalimat yang panjang. 

Dapat disimpulkan bahwa makna merupakan penghubung bahasa dengan 

dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakai bahasa sehingga kemudian 

dapat saling mengerti apa yang dikomunikasikan oleh mereka. 
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2.2.2 Jenis-Jenis Makna 

Sebagai alat untuk mengkomunikasikan berbagai kepentingan, makna 

bahasa pun menjadi beragam bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Para 

linguis telah mengklasifikasikan berbagai jenis makna antara lain: 

 

2.2.2.1 Makna Leksikal 

Menurut Richard, et al. (1985:61) “ Lexical meaning contains words which 

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

are used alone.”  Richard menyatakan bahwa, makna leksikal terdiri dari kata-kata 

yang mengacu pada benda, sifat, pernyataan atau tindakan dan yang mempunyai 

arti ketika kata-kata tersebut berdiri sendiri. 

Contoh: 

(41) She looks beautiful. 

(42) The view is amazing! 

Pada kalimat (41) dan (42) adalah kalimat yang bermakna leksikal atau 

literal yang mana maknanya sesuai dengan kalimat yang diinginkan penulis, yaitu 

kalimat (41) berarti “Dia terlihat cantik” , pada kalimat (42) bermakna 

“Pemandangan ini sangat mengagumkan!”  sehingga dapat disimpulkan bahwa 

makna leksikal adalah makna yang sesungguhnya dari sebuah kata, makna yang 

sesuai dengan hasil penglihatan indra kita dan mempunyai arti ketika kata-kata 

tersebut berdiri sendiri.  
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2.2.2.2 Makna Gramatikal 

Richard et al. (1985:13) menyatakan bahwa “ Grammatical meaning contain 

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

relationships in and between sentence.”  Menurut Richards makna gramatikal 

terdiri dari beberapa kata yang memiliki sedikit makna, tapi menunjukan hubungan 

gramatikal di dalamnya. 

Menurut Butler (2005: 246), “ Grammatical meaning is the sum total of the 

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

way the constituent are combined in the literal meaning” .  

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna gramatikal 

adalah makna yang muncul akibat adanya penggunaan unsur bahasa dalam struktur 

bahasa atau berfungsinya sebuah kata dalam kalimat. 

Contoh: 

(43) They cook pasta. 

Secara gramatikal, they adalah ‘pelaku’ , cook bermakna ‘memasak yang 

berarti aktif’ , dan pasta adalah ‘hasilnya’ . Sehingga dapat disimpulkan makna 

gramatikal adalah makna yang muncul akibat struktur dan fungsi suatu kata dalam 

kalimat. 

 

 

 



27 

 

 2.2.2.3 Makna Kontekstual 

Makna kontekstual merupakan 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.”  Maksudnya makna kontekstual adalah suatu penggabungan dari ciri-ciri 

situasional yang relevan dan saling berkaitan. 

Contoh: 

(44) Bird flies. 

(45) Fruit flies like bananas. 

Makna flies (asal kata dari fly) secara leksikal adalah terbang yang dalam 

bahasa Inggris digunakan sebagai verba bentuk present yang digunakan untuk 

subjek tunggal, seperti she, he, it, name, animal, dan lain-lain. Dan pada kalimat 

(44) flies disana memang bermakna yang sesungguhnya bahwa burung terbang. 

Sedangkan pada kalimat (45) flies disana tidak lagi bermakna terbang karena jika 

memang demikian, akan sangat rancu bahwa fruit atau buah-buahan terbang. 

Makna flies pada kalimat (45) adalah sejenis serangga yang senang kotor atau 

dalam hal ini makna secara keseluruhannya adalah lalat menyukai pisang.  

 

 


