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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penanda Negasi 

2.1.1 Definisi 

       Negasi adalah salah satu proses untuk menandakan sebagian atau seluruh 

bentuk penyangkalan atau pembantahan dari sebuah kalimat. Pernyataan ini 

diungkapan oleh Kreidler (1998: 302), ”Negation is a process that expresses the 

denial or contradiction of some part, or all, of a sentence.” Namun dalam proses 

menyampaikan bentuk penyangkalan atau pembantahan tersebut, negasi bertindak 

sebagai operator pengolahan kalimat, kalimat affirmatif diproses pertama, 

kemudian diterapkan penanda negasi. Hal ini diungkapkan oleh Chark dan Chase 

(1972: 472), “Negation acts as a post-processing operator: the sentence as an 

affirmative is processed first, and then the negation is applied.”  

       Menurut Teschner dan Evans (2007: 273), “Negation is making an 

affirmative statement negative by adding not.” Penanda negasi membuat kalimat 

affirmatif menjadi negatif dengan menambahkan not. Seperti contoh dibawah ini 

yang penulis kutip dari buku berjudul The grammar book: 

(1) Affirmative     : Cynthia likes to fish. 

(2) Negative    : Cynthia does not like to fish. 

       Dari kedua kalimat tersebut dapat dilihat bahwa bentuk yang menunjukkan 

kalimat negatif berasal dari kalimat affirmatif (1) Chyntia likes to fish yang 

diproses menjadi kalimat negatif dengan menambahkan penanda negasi not (2) 

Chyntia does not like to fish sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chark dan 
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Chase, Teschner dan Evans. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa 

not yang ditambahkan pada kalimat affirmatif menjadikan sebuah kalimat menjadi 

negatif.  

Dalam kenyataannya penanda negasi tidak selalu ditandai dengan no atau not, 

melainkan dapat juga dengan menggunakan penanda negasi yang berasal dari 

afiks, seperti contoh dibawah ini: 

(3) John is unmarried. 

       Pada contoh (3) kata unmarried dalam kalimat John is unmarried membuat 

kalimat tersebut menjadi negatif sebagian, menurut istilah Kreidler ‘express the 

denial some part’ kalimat tersebut tidak negatif, tetapi prefiks un- yang dilekatkan 

pada kata married, membuat kalimat tersebut negatif sebagian artinya penanda 

negasi pada kalimat tersebut hanya terjadi pada tataran kata yaitu pada kata 

unmarried.  

       Selain itu, penanda negasi dapat terjadi dalam bentuk kombinasi seperti pada 

kata never yang berasal dari bentuk not + ever dan membentuk kalimat menjadi 

negatif. Contohnya seperti dibawah ini: 

(4) Never come late. 

      Dengan demikian dapat diketahui bahwa penanda negasi dalam bahasa Inggris 

bervariasi. Murcia dan Freeman (1999:186) kemudian mengemukakan 

pandangannya bahwa penanda negasi dalam bahasa Inggris dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu affix negation, no- negation, dan not- negation. Lihat tabel 2.1 

berikut: 
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Tabel 2.1 

    Kelompok penanda negasi  

Affix- negation No-negation Not-negation 

a- 
dis 

in-/ im-/ il-/ -ir 
non 
un- 

-less 
-free 

no 
nothing 
nobody 
no one 

nowhere 
 

, -n’t 
never (not ever) 

neither (not either) 
nor (not or) 

 

 

2.2 Morfosintaksis 

       Berdasarkan pada paparan sebelumnya, penanda negasi berhubungan afiksis 

dan sintaksis struktur oleh karena itu pada tugas akhir ini penulis akan mencoba 

melihatnya dari sudut pandang morfosintaksis. Morfosintaksis menurut Purpura 

adalah (2004: 94), “Knowledge of morphosyntactic form permits us to understand 

and produce both the morphological and syntactic forms of the language.” 

Artinya, bidang keilmuan morfosintaksis yang memungkinkan kita untuk 

memahami dan menghasilkan kedua bentuk morfologi dan sintaksis bahasa. 

       Weisler dan Milekic (2000: 112) juga mengemukakan pendapatnya bahwa, 

morfosintaksis adalah bidang yang bersangkutan dengan poin interaksi antara 

leksikon dan komponen sintaktis dari tata bahasa, seperti yang diungkapkan pada 

bukunya berjudul Theory of language, “The subfield of morphology concerned 

with points of interaction between lexicon and the syntactic component of the 

grammar.”  

       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa morfosintaksis adalah ilmu yang 

mempelajari segi morfologi dan sintaksis bahasa secara sekaligus. 
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2.2.1 Morfologi 

       Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kata dibentuk dan 

bagaimana kata-kata tersebut dirangkai mulai dari bagian yang lebih kecil. 

Hal ini diungkapkan oleh McManis, dkk (1987: 117) bahwa, “Morphology is 

the study of how words are structured and how they are put together from 

smaller part.”   

       Fromkin dan Rofman (1998: 69) juga memberikan pendapat bahwa, 

“Morphology as the study of internal structure of word and rules by which 

words are formed.” Morfologi adalah ilmu yang mempelajari struktur internal 

kata dan aturan-aturan yang membentuk kata tersebut. 

       Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis menarik kesimpulan 

bahwa morfologi adalah bagian dari struktur bahasa yang mempelajari 

struktur dan pembentukan kata-kata serta aturan-aturan pembentukan kata 

tersebut. 

 

2.2.1.1 Morfem 

       Salah satu bidang kajian morfologi adalah morfem. Morfem 

merupakan satuan linguistik terkecil yang mempunyai makna. Hal ini 

diungkapkan oleh Johnson dan Johnson (1999: 217), “Morpheme is the 

smallest linguistic unit that has meaning.” Contoh, kata drily yang terdiri 

atas dua morfem, yaitu dry dan -ly. Kata dry merupakan morfem yang 

dapat berdiri sendiri, sementara kata -ly adalah morfem yang melekat 

kepadanya. 
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       Morfem terdiri atas morfem bebas (free morpheme) dan morfem 

terikat (bound morpheme). O’ Grady et. al, (1997: 714) berpendapat, 

“Free morpheme is a morpheme that can be a word by self,”  artinya, 

morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah 

kata. Contoh: good merupakan morfem bebas yang tidak memerlukan 

morfem lain untuk dapat berdiri sendiri, sedangkan menurut Richard, et. 

al, (1985: 31) morfem terikat (bound morpheme) adalah morfem yang 

tidak bisa digunakan sendiri tetapi harus digunakan dengan morfem lain, 

Contoh: sufiks –ing hanya dilekatkan pada verba dasar, seperti write, 

love, dan drive menjadi writing, loving, dan driving 

       Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa morfem 

merupakan satuan terkecil dalam morfologi yang memiliki makna, 

karena morfem sebagai satuan terkecil, maka morfem tidak dapat dibagi-

bagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi. 

 

2.2.1.2 Afiks 

      Afiks adalah morfem yang tidak termasuk ke dalam kategori leksikal 

dan selalu terikat, hal ini dikemukakan oleh O’ Grady (1997: 704), 

“Affiks is a morpheme does not belong to lexical category and is always 

bound.”  

       Bauer (1983:18) kemudian membagi afiks menjadi tiga jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Prefiks; melekat sebelum base (dasar). Contoh: dis- dalam dislike. 

b. Sufiks; melekat setelah base (dasar). Contoh: -ly dalam carefully. 
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c. Infiks; melekat di dalam base (dasar). Infikasi sebenarnya tidak 

dikenal dalam bahasa Inggris. Tetapi dikenal dalam bahasa lain, 

seperti infiks -el- dalam bahasa Indonesia pada contoh berikut; tujuk – 

telunjuk; sisik – selisik. 

       Pada kesempatan kali ini penulis tidak menganalisis semua afiks, 

melainkan hanya afiks yang digunakan sebagai penanda negasi sesuai 

dengan topik penelitian penulis. Dalam bentuk afiks terdapat afiks 

negatif sebagai penanda negasi pada tataran kata atau pada level leksikal 

yang berfungsi untuk menyampaikan makna negatif, hal ini diungkapkan 

oleh Murcia dan Freeman (1999: 184), “At the word, or lexical, level one 

can simply use a negative affix in English to convey negativity.” Tabel 

2.1 merupakan bentuk afiks negatif yang terdiri atas negasi prefiks dan 

sufiks. Contoh: 

(5)  Her explanation is irrelevant. 

      Ir-      relevant 

    Prefiks     Adj 

 

       Pada contoh (5) kata irrelevant terdiri atas dua morfem yaitu ir- dan 

relevant. Kata irrelevant dibentuk dari kata dasar relevant yang dilekati 

prefiks ir- yang merupakan morfem terikat atau bound morpheme. 

Bedasarkan pendapat Kreidler yang telah penulis kemukakan terdahulu, 

contoh (5) merupakan contoh kalimat yang negatif sebagian dan 

mempunyai unsur pembantahan pada kata irrelevant, akan tetapi penanda 

negasi dalam bentuk prefiks tidak selalu bermakna negatif, contohnya 

prefiks un- pada kata unfasten dan unwrap, Murcia dan Freeman (1999: 
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184), mengemukakan bahwa, “Some prefixes can have more than one 

meaning. Un- , for instance, does not always indicate negativity.” Prefiks 

un- yang dilekatkan pada kata fasten dan wrap tidak mempunyai makna 

negatif melainkan bermakna positif, karena kata unfasten bermakna undo 

the buttons, clips, starps, etc, sedangkan unwrap bermakna remove the 

wrapping or cover from. Selain prefiks negatif, terdapat bentuk afiks lain 

yang bermakna negatif, berikut contohnya: 

(6) Her condition is hopeless. 

 Hope   -less  

  N      Sufiks 

 

       Kata hopeless pada contoh (6) terdiri atas dua morfem yaitu Hope 

dan less. Kata hopeless dibentuk dari morfem bebas (free mopheme) yang 

dilekati sufiks –less yang merupakan morfem terikat atau bound 

morpheme, sehingga membentuk makna negatif pada tataran kata. 

       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk afiks negasi yang 

terdiri atas prefiks dan sufiks jika digabungkan dengan sebuah kata dapat 

bermakna negatif dan juga dapat bermakna positif tergantung dari kata 

yang dilekatinya. 

 

2.2.2 Sintaksis  

       Sebelum menganalisis penanda negasi secara sintaksis, penulis terlebih 

dahulu memaparkan apa yang dimaksud dengan sintaksis, berikut penulis 

mengutip beberapa pendapat ahli bahasa. Menurut Ricard, et al (1985: 285), 

“Syntax is the study of how words combine to form sentence and the rules which 
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govern the information of sentences.” Dapat diartikan bahwa sintaksis adalah 

ilmu yang mempelajari bagaimana menggabungkan kata-kata untuk membentuk 

kalimat-kalimat dan aturan yang menentukan pembentukan kalimat. Miller (2002)  

juga berpendapat bahwa, “Syntax has to do with how words are put together to 

build phrases, and with how clauses are put together to build sentences.” Ricard 

dan Miller menjelaskan bahwa sintaksis merupakan kumpulan kata-kata yang 

bersama-sama dikumpulkan bersama untuk membentuk frasa, klausa maupun 

frasa sebagaimana klausa membentuk sebuah kalimat. 

       Selanjutnya sintaksis menurut O’Grady et. al. (1996:181) adalah, “Syntax is 

the system of rules and categories that underlies sentence formation in human 

language.” sintaksis adalah sistem kalimat yang mempunyai peraturan struktur 

kalimat dalam bahasa yang dituturkan manusia. 

       Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sintaksis 

merupakan ilmu yang berhubungan dengan pola-pola dan aturan-aturan 

gramatikal yang membicarakan seluk beluk kata, frasa, klausa dan kalimat yang 

digunakan sebagai sarana untuk menyusun dan menggabungkan kata-kata untuk 

membentuk frasa dan kalimat. Selain itu, sintaksis juga menelaah pola-pola yang 

dipergunakan sebagai sarana untuk menggabungkan kata menjadi kalimat. 

Dengan kata lain, sintaksis adalah aturan gramatikal yang digunakan dalam 

menghubungkan kata-kata untuk membentuk frasa dan kalimat. 

 

2.2.2.1 Struktur Sintaktis      

       Jika kita membicarakan struktur sintaktis, maka Verhaar (1993: 173) 

berpendapat bahwa struktur sintaktis terdiri atas fungsi sintaktis, kategori 
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sintaktis, dan peran sintaktis. Fungsi sintaktis berkaitan dengan istilah 

subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kategori sintaktis berkaitan dengan 

istilah nomina, verba, adjektiva, pronominal atau yang lebih kenal dengan 

kelas kata (part of speech), sedangkan peran sintaktis berkaitan dengan 

istilah pelaku, penderita, pengalam, dan lain-lain. Contoh lihat tabel 2.2 

Tabel 2.2 

Struktur Sintaktis 

Kalimat Chelsy Put It In the basket 

Fungsi S P O Keterangan 

Kategori N V Pronomina 

Persona 

Frasa 

adverbial 

Peran Pelaku Aktif Pengalam Lokatif 

 

       Dilihat dari fungsi dan kategori sintaksis pada tabel 2.2 dapat 

disimpulkan bahwa chelsy memiliki fungsi sintaktis sebagai subjek dan 

berkategori nomina, fungsi predikat diisi oleh kata put yang berkategori 

verba, fungsi objek, di isi oleh kata it yang berkategori pronomina persona 

dan fungsi keterangan di isi oleh in the basket yang berkategori frasa 

adverbial. 

 

2.2.2.2 Fungsi sintaktis 

       Pada penelitian tugas akhir ini penulis hanya akan membahas kategori 

sintaktis dan fungsi sintaktis. Fungsi sintaktis berkaitan dengan istilah 

subjek, predikat, objek, dan adverbial. Menurut Verhaar (1993: 173) fungsi-

fungsi sintaktis merupakan tempat-tempat kosong yang akan diisi oleh 
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sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peranan tertentu. Berikut ini 

akan dijelaskan mengenai fungsi-fungsi tersebut: 

1. Subjek 

       Menurut Quirk dan Greenbaum, 

 
 “The subject of sentence has a close general relation to what is being 
discussed, the “theme” of the sentence with the normal implication that 
something new (the predicate) is being said about ‘a subject’ that has 
already been introduced in earliers sentences.” (1973: 11) 

 
 
       Subjek adalah penggagasan utama pada pembentukan suatu kalimat 

yang berada di awal kalimat. subjek merupakan sebuah kata yang dapat 

dibedakan dan diperoleh dari jawaban atas pertanyaan who atau what.  

Contoh:  

(7) The woman cry.  

 The woman merupakan jawaban atas pertanyaan who.  

(8) Swimming is good for your health.  

 Swimming merupakan jawaban atas pertanyaan what. 

 

2. Predikat  

       Menurut Hornby (1975: 656), “Predicate is part of statement which 

says something about the subject.” Dapat diartikan bahwa predikat adalah 

kata yang mengutarakan sesuatu tentang subjek atau menceritakan tentang 

subjek.  

Contoh:  

(9) I will take you dinner tonight.   

Will take pada contoh (9) adalah predikat. 
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3. Objek 

       Menurut  Ricard et. al, (1985: 198) 

 
“Object is the noun phrase or clause or pronoun in sentences with 
transitive verb, which traditionally describe as being affected by 
action of the verb. The object of verb can be affected by the verb 
either directly or indirectly.”  

 

       Dapat diartikan bahwa objek dapat berupa nomina frasa atau klausa 

atau pronomina yang kehadirannya ditentukan oleh verba, yaitu verba 

transitif. 

Contoh:  

(10) She made a cake for me.  

Pada contoh (10) kata a cake adalah objek nomina dari verba transitif 

made. 

 

4. Komplemen  

       Menurut Ricard, et.al (1985: 52), “Part of speech which follows the 

verb and which this completes the sentence.” Dapat diartikan bahwa 

komplemen merupakan bagian kalimat yang kedudukannya berada setelah 

kata kerja dan merupakan pelengkap kalimat. Selain itu, komplemen terbagi 

menjadi dua elemen yaitu Subject complement (SC) dan Object complement 

(OC). Contoh:  

(11) The man is now a famous man in the world.   

 Pada frasa a famous man menandakan subject complent.  

(12) My parents advice Mike to be the scientist.  

Pada kalimat the scientist menandakan object complement. 
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5. Adverbial 

       Menurut Richard et. al, (1985: 6), “Adverb is a word that describes or 

adds the meaning of a verb, an adjective, another adverb or a sentenceand 

which answers such question as how?. Where? Or when?” Dapat diartikan 

bahwa adverbial merupakan salah satu kelas kata yang digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menambah makna pada verba, adjektiva, adverbial 

lainnya pada kalimat. Adverbial ini menjawab verba, adjektiva, adverbial 

lainnya pada kalimat. Adverbial menjawab pertanyaan seperti how, where 

dan when.  

Contoh:  

(13) How long have you work here? I have been working here for two   

   years. 

 Adverbial pada contoh (13) adalah two years, dan merupakan jawaban 

 untuk pertanyaan how. 

 

2.2.2.3 Kategori sintaksis 

       Menurut Gelderen (2010: 12) “Categories can be divided into two main 

classes: lexical and functional.” Artinya, Kategori dibagi menjadi dua kelas 

utama: leksikal dan fungsional. 

A. Kategori leksikal 

a. Nomina (noun) yaitu kata yang menamai orang, tempat, atau 

 benda.  

 Contoh: Woman, Ann, Jakarta, animal, etc.    

(14) The woman is beautiful. 
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b. Verba (verb), yaitu kategori yang berifat melakukan kegiatan. 

 Contoh: Slept, write, singing, etc. 

(15) The child slept. 

c. Adjektiva (adjective), yaitu kategori yang menerangkan verba, 

 adjektiva, dan adverbial lain.  

 Contoh: Tired, beautiful, smart, etc. 

(16) Ann is a busy person. 

Busy menerangkan person, person adalah nomina, dengan 

demikian busy adalah adjektiva. 

d. Adverbia (adverb), yaitu kategori yang menerangkan verba, 

 adjektiva, dan adverbial lain.  

 Contoh: Slowly, carefully, honestly, etc.  

(17) He is working hard. 

  Adverbia menerangkan adjektiva. 

(18) They walked slowly. 

Adverbia menerangkan adverbial lain. 

e. Preposisi (preposition), yaitu kategori yang menunjukkan 

hubungan antara nomina dan kata lainnya pada suatu kalimat.  

Contoh: On, at, in, etc. 

(19) The book is on the table. 

 

B. Kategori fungsional 

a. Determinator (Determiner), yaitu kategori yang bergabung dengan 

 nomina untuk membentuk frasa nomina. 
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 Contoh: The, that, this, a. 

(20) The baby is crying. 

b. Verba Bantu (Auxilary), yaitu kategori yang terletak sebelum verba 

 utama. Contoh: Should, would, could. 

(21) They should come on time. 

c. Konjungsi (conjunction), yaitu kata yang menghubungkan kata-

 kata atau frasa-frasa. 

 Contoh: And, or, but, nor, if, when, because, so on. 

(22) I and my mother move to another town. 

 

2.2.2.4 Satuan Sintaktis 

2.2.2.4.1 Frasa 

       Frasa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di bawah 

tataran klausa, berikut pandangan Miller (2002: 54), “Phrase is a group 

of words without a verb that from part of sentence.” Dengan kata lain, 

frasa merupakan kelompok kata tanpa verba yang membentuk bagian 

dari suatu kalimat. Richard, et. al (1985:39) mengatakan bahwa, “A 

phrase is a group of two word or more words which can be used as 

grammatical unit within a sentence,” artinya bahwa frasa adalah 

kelompok yang terdiri dua kata atau lebih yang bisa digunakan sebagai 

unit gramatikal dalam sebuah kalimat. Menurut Briton dan Briton 

(2010) Tiap frasa memiliki unsur pokok (head) dan unsur keterangan 

(modifier). Modifier terdiri atas pre-modifier dan post-modifier. 
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       Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa frasa terdiri atas 

dua atau lebih kata yang mengisi salah satu fungsi sintaktis di dalam 

kalimat. 

Frasa dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

a. Frasa Verba 

       “Verb phrase of main verb which either stands alone at the entire 

verb pharse, or is preceded by up to four verbs in an auxiliary 

function.” Quirk, et. al (1985: 62). Dapat diartikan 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: 

(23) The catcher dropped the ball. 

Frasa dropped the ball pada contoh (23) merupakan frasa verba 

dengan verba dropped sebagai inti atau head, sedangkan 

determinator the dan nomina ball sebagai post-modifier. 

 

b. Frasa Nomina 

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

elements which (either obligatory or optionally) modify the head, or 

complement another element in the phrase.”Quirk, et. al (1985: 62).  

Dapat diartikan bahwa frasa nomina terdiri dari induk frasa (head) 

berupa nomina, dan elemen-elemen yang (secara wajib atau opsional) 
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menentukan induk dan (secara opsional) memodifikasi induk tersebut 

atau melengkapi elemen lain di dalam frasa tersebut. 

Contoh: 

(24) She has a thick book. 

Pada contoh (24) a thick book merupakan frasa nomina dengan 

nomina book sebagai inti atau head-nya, sedangkan determinator 

a dan adjektifa thick sebagai pre-modifier pada frasa tersebut.  

 

c. Frasa Adjektiva 

       “Adjective pharse consist of an adjective as a head, optionally 

precede and followed by modifying element.” Quirk, et. al (1985: 63). 

Dapat diartikan bahwa frasa adjektiva terdiri dari induk yang berupa 

adjektiva dan secara opsional didahului dan diikuti oleh elemen-elemen 

yang memodifikasi induk tersebut. 

Contoh: 

(25) The boy is very tall. 

Frasa very tall pada data (25) merupakan frasa adjektiva dengan 

adjektiva tall sebagai head-nya, sedangkan degree very sebagai 

pre-modifier. 

 

d. Frasa Adverbial 

       “Adverb phrases are similar to adjective phrases in their structure, 

exept that they have an adverb, instead of adjective, as their head.” 

Quirk, et. al (1985: 63). Dapat diartikan bahwa frasa adverbial memiliki 
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struktur yang sama dengan frasa adjektiva, namun induknya bukan 

adjektiva melainkan adverbial dan secara opsional didahului dan diikuti 

oleh elemen-elemen yang memodifikasi induk tersebut. 

Contoh: 

(26) He speaks very slowly.  

Frasa very tall pada data (26) merupakan frasa adjektiva dengan 

adverbial slowly sebagai head-nya, sedangkan degree very sebagai 

pre-modifier. 

 

e. Frasa Preposisi 

       “Prepositional phrases are consist of prepositional followed by a 

prepositional complement, which is normally a noun phrase.” Quirk, et. 

al (1985: 63). Dapat diartikan bahwa frasa preposisi terdiri dari 

preposisi yang diikuti oleh komplemen preposisi yang biasanya berupa 

frasa nomina.  

Contoh: 

(27) She slept in the class 

Frasa in the class pada data (27) merupakan frasa preposisi 

dengan preposisi in sebagai head-nya, sedangkan determinator 

the, nomina class sebagai pre-modifier. 

 

f.     Frasa infinitif 

       “An infinitive phrase consists of an infinitive-the root verb 

preceded by to-along with modifier or complements.” Strowman, et. al 
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(2008: 408). Dapat diartikan bahwa sebuah frasa infinitif terdiri atas 

infinitif - kata kerja dasar yang diawali dengan to- bersamaan dengan 

modifier atau komplemen.  

 Contoh: 

(28)  His plan to eliminate smoking was widely popular. 

Frasa to eliminate pada data (28) merupakan frasa infinitif dengan 

infinitif to eliminate sebagai inti atau head-nya, sedangkan 

nomina smoking sebagai post-modifier.  

        Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa frasa adalah 

sekolompok kata dalam kalimat yang tidak memiliki unsur subjek dan 

unsur predikat, tetapi merupakan bagian dari kalimat. Penamaannya 

ditentukan oleh head atau inti. 

 

2.2.2.4.2 Klausa 

       Di dalam kalimat terdapat klausa. Klausa adalah suatu kelompok 

kata yang terdiri dari satu subjek dan satu verba. Hal ini diungkapkan 

oleh Waldhom dan Zeiger (1986:50),”A clause is a group of words 

containing a subject and a verb.” Selanjutnya Klausa dibagi menjadi 

dua jenis yaitu Independent Clause dan Dependent Clause dimana 

pernyataan ini serupa dengan apa yang diungkapkan Gucker (1966:76) 

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

(or dependent) clauses.” 

       Perbedaan mendasar antara independent clause dan dependent 

clause diungkapkan oleh Downing dan Locke, 
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“An independent clause (indep.cl) is complete in itself, that is, it 
does not form part of a larger structure, whereas a dependent 
clause (dep.cl) is typically related to an independent clause. This is 
illustrated in the following sentence:  
They locked up the house (indep.cl), before they went on holiday 
(dep.cl).” (2006:13) 

 

       Berdasarkan pendapat Downing dan Locke di atas, dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan antara independent dan dependent clause 

ialah independent clause merupakan struktur bahasa yang sempurna 

dengan sendirinya, seperti pada kalimat they locked up the house, 

sedangkan dependent clause tidak dapat menjadi struktur bahasa yang 

sempurna dengan sendirinya, seperti pada kalimat before they went on 

holiday, dependent clause yang harus diletakkan pada independent 

clause untuk menjadi struktur bahasa yang sempurna. 

       Dengan demikian, klausa merupakan satuan gramatikal yang lebih 

besar dari frasa yang juga berupa kelompok kata dan sekurang-

kurangnya terdiri atas unsur subjek dan predikat. 

 

2.2.2.4.3 Kalimat 

       Kalimat adalah unit terbesar dalam gramatikal yang terdiri dari 

subjek, predikat dan verba finit sebagaimana yang disebutkan oleh 

Longman of Applied Linguistics (1985), “A sentence is the largest 

units of grammatical organization within which parts of speech (eg. 

Nouns, verbs, adverbs) and grammatical clauses (eg. Word, phrase, 

clause) are said to function.” 
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       Selanjutnya Frank (1972: 220) berpendapat bahwa, “a sentence is a 

full predication containing a subject plus a predicate with a finite 

verb.” Menurut Frank, kalimat terdiri atas sebuah subjek ditambah 

sebuah predikat dengan sebuah verba finit.  

(29)  John  eats  an apple. 
        S        V            O    

 Kemudian Frank (1995:20) membagi kalimat menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Kalimat pernyataan 

       Dalam kalimat pernyataan (declarative sentence), subjek dan 

predikat diletakkan pada urutan yang normal yaitu subjek, predikat, 

objek.  

Contoh: 

(30) The old man walked in this street 

 

b. Kalimat tanya 

       Dalam kalimat tanya (introgative sentence), auxiliary berada di 

awal kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya (question mark).  

Contoh: 

(31) Did the old man walked in this street? 

 

c. Kalimat perintah 

       Dalam kalimat perintah (imperative sentence), kata kerja yang 

digunakan merupakan bentuk yang sederhana tanpa memperhatikan 

orang atau tense. 
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Contoh: 

(32) Do your homework! 

 

d. Kalimat seru 

       Dalam kalimat seru (exclamatory sentence), diawali dengan kata 

what atau how diikuti subjek, predikat. Penulisan exclamatory sentence 

diakhiri dengan sebuah tanda seru (exclamatory mark). Kalimat ini 

untuk menyatakan kekaguman. 

Contoh: 

(33) How wonderful it is! 

       Kalimat juga dibagi menjadi tiga jenis, hal ini dikemukakan oleh 

Downing dan Locked (2006: 272), “Three possible types of sentence 

are usually distinguished.” 

a. Simple sentence 

“Consist basically of one independent clause.” Pada dasarnya terdiri 

dari satu independent clause.  

 Contoh: 

(34) Sam bought the tickets. 

 

b. Compound sentence 

“Consist basically of two independent clauses.” Pada dasarnya terdiri 

dari dua independent clause.  

 Contoh: 

(35) Sam bought the tickets and Sue parked the car. 
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c. Complex sentence 

“Consist basically of one independent clause and one dependent clause, 

linked in a relationship of dependency.” Pada dasarnya terdiri dari satu 

independent clause dan satu dependent clause.  

 Contoh: 

(36) Sam bought the tickets, while Sue parked the car. 

       Selanjutnya Greenbaum dan Nelson membagi kalimat menjadi 

kalimat positif dan kalimat negatif berikut pendapatnya, Greenbaum 

dan Nelson (2002: 17), “If an auxiliary (helping) verb is present, we 

can usually change a positive sentence into a negative sentence by 

inserting not or n’t after the auxiliary.” Kalimat positif dapat diubah 

menjadi kalimat negatif yaitu dengan menambahkan not atau -n’t 

setelah auxiliary verb, untuk lebih jelas perhatikan contoh dibawah ini: 

(37) Positive: Nancy has been working here for over a year. 

(38) Negative: Nancy has not been working here for over a year 

     Contoh kalimat di atas menujukkan bahwa, kalimat positif dapat 

diubah menjadi negatif, dengan menambahkan penanda negasi not 

setelah auxiliary pertama has. 

       Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kalimat 

merupakan suatu satuan gramatikal yang terdiri atas kalimat positif dan 

negatif yang dapat berdiri sendiri dan didalamnya terdapat fungsi 

subjek dan predikat yang mempunyai fungsi sebagai pengisi kalimat 
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dalam sintaksis dan terbagi menjadi tiga jenis yaitu simple sentence, 

compound sentence, dan complex sentence. 

 

2.3 Penanda negasi dan tataran sintaksis 

2.3.1   Penanda negasi pada tataran kata dan frasa 

         Pada tataran kata penanda negasi ditandai dengan penambahan afiks negasi 

dapat berupa prefiks maupun sufiks seperti yang sudah dipaparkan oleh Murcia 

dan Freeman terdahulu. Berikut contohnya: 

(39) This film is inappropriate for small children. 

  In-   appropriate 
 
 Prefiks   Adj 
 
 

(40) The ailing creator of the iPod and iPhone is next to irreplaceable. 

Ir-   replaceable 
 
Prefiks    Adj 

 
       Pada contoh (39) kata inappropriate terdiri atas dua morfem yaitu in + 

appropriate. Kata inappropriate dibentuk dari kata dasar appropriate yang 

dilekati oleh morfem terikat in-. 

       Appropriate adalah bentuk dasar yang berkategori adjektiva dilekati prefiks 

in- menjadi inappropriate. Menurut Kreidler (1998: 302), prefiks in- tidak 

menyebabkan makna seluruh kalimat menjadi negatif. Merujuk pada penjelasan 

tersebut, makna negatif hanya terjadi pada kata inappropriate. Sama halnya 

dengan kata irreplecable pada contoh (40) yang terdiri atas tiga morfem yaitu ir 

+ raplace + able. Kata irreplaceable terbentuk dari kata dasar replace yang di 
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gabungkan dengan able menjadi replaceable berkategori adjektiva, kemudian 

replaceable dilekati prefiks ir- menghasilkan kata baru irreplaceable dan 

memiliki makna negatif. Contoh kata berkategori adjektiva lainnya yang dapat 

dilekati dengan prefiks negasi yaitu: unhappy, illogical, immature, amoral, 

dishonest dan non-violent. 

       Prefiks negasi juga dapat dilekatkan pada kata berkategori verba seperti 

contoh berikut ini: 

(41) I dislike lima beans. 

        Dis-       like 

       Prefiks     V  

 
(42) It was only after Japan was able to put in place a new system of tough 

auditing, after all, that its own banking crisis abated. 

a-    bated 

 Prefiks   V   

 

       Pada contoh (41) dan (42) penanda negasi menggunakan prefiks dis- dan a- . 

Kata dislike pada contoh (41) terdiri atas dua morfem yaitu dis + like. Kata 

dislike dibentuk dari kategori verba like yang dilekati prefiks dis- sehingga 

membentuk makna negatif, sama halnya dengan contoh (42) kata abated terdiri 

atas dua morfem yaitu a + bated dan membentuk makna negatif, karena kata 

tersebut dibentuk dari verba bated yang dilekati dengan prefiks a-, selain prefiks 

a- dan dis-, prefiks un- juga dapat dilekatkan pada verba seperti pada kata 

unbroken. Contoh penanda negasi lainnya yang memiliki makna negatif yaitu: 
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(43)   Yet former presidential advisers say that s nonsense. 

Non         sense 

Prefiks        N 

 

(44) By 2004, Roubini was becoming alarmed by America as twin deficits as 

 both the federal budget shortfall and trade imbalance grew wider. 

In- balance 
 

  Prefiks     N  
      

       Pada contoh (43) kata nonsense terdiri atas dua morfem, yaitu morfem 

terikat non- dan morfem bebas sense. Kata nonsense dibentuk dari nomina sense 

yang dilekati prefiks non-, sedangkan kata imbalance pada contoh (44) terbentuk 

dari prefiks in- yang dilekatkan pada nomina balance. Pada contoh (44) terlihat 

ada perbedaan dari pembentukan prefiks negasi in- yang berubah menjadi im- 

setelah dilekatkan dengan kategori nomina. Hal tersebut berkenaan dengan 

phonologi seperti yang dikemukakan oleh Murcia dan Freeman (1999: 185), 

“The choice of in-, im-, il- or ir- is phonoligically conditation by the consonant 

with follow it. In- is common, but im- is used if the following consonant is a 

bilabial (b, p, m) il- with stem beginning with l, and ir- when the adjective begin 

with r.” Artinya pemilihan dari prefiks in-, im-, il-, atau ir- berkenaan dengan 

konsonan yang mengikutinya. Prefiks in- umum digunakan tetapi prefiks im- 

digunakan jika konsonan yang mengikutinya adalah bilabial (b, p, m), prefiks il- 

diawali dengan konsonan l, dan prefiks ir- diawali dengan adjektiva 

berkonsonan r. contoh kata berkategori nomina yang dapat dilekati prefiks 
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negasi yaitu: uncharasteristic, impatience, irresponsibility, dan disability. 

Selanjutnya prefiks negasi yang dapat dilekatkan pada adverbial, yaitu: 

(45) As early as mid 2006, on his well-read blog and in speeches, he explained 

why the bursting housing bubble would drive an unusually severe 

recession. 

 Un-     usually 

 Prefiks   Adv 

 

       Penanda negasi pada contoh (45) muncul pada tataran kata ditandai dengan 

prefiks un- yang dilekatkan pada adverbial usually yang terdiri atas morfem 

bebas usual dan morfem terikat -ly. Contoh kata berkategori adverbia yang dapat 

dilekati prefiks negasi yaitu: undenibly, ineffectively dan impatiently. Selain 

bentuk negasi prefiks, terdapat bentuk lain yaitu sufiks –less, yang dapat 

digunakan untuk menegasikan nomina dengan menyatakan ketiadaan akan suatu 

hal, seperti kategori adjektiva yang terbentuk pada kata hopeless berikut ini: 

 (46) She felt lonely and completely hopeless. 

  Hope       -less 

    N      Sufiks 

       Kata hopeless pada contoh (46) memiliki makna negatif yaitu giving no 

hope terdiri atas nomina hope yang dilekati sufiks -less, Sama halnya dengan 

kata penniless yang berarti without any money, lifeless yang berarti dead, not 

lively, dan shameless yang berarti having or showing no shame, kata-kata 

tersebut memiliki makna negatif. Menurut Howell (1999), “there is a similar 

suffix –free with a more positive connotation.” Howel berpendapat bahwa, sufiks 

–free, mempunyai kesamaan dengan sufiks –less, tetapi berkonotasi lebih positif 
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contohnya pada kata careless berkonotasi not taking care, thoughless, resulting 

from lack of care, unconcerned care, sedangkan carefree berkonotasi without 

worries. Contoh lainnya seperti pada kata smoke-free workplace, fat-free food.   

       Selain bentuk afiks negatif yang terdiri atas prefiks dan sufiks terdapat 

bentuk lain yang dapat memberikan makna negatif, berikut pendapat Murcia dan 

freeman (1999: 185) di dalam bukunya yang berjudul The grammar books, 

“Certain indefinite pronouns and adverbs beginning with no- can also be used to 

give a negative meaning.” Berdasarkan pendapat tersebut, pronomina dan 

adverbial indefinite yang diawali no- dapat digunakan untuk memberikan makna 

negatif, berikut contohnya: 

(47) Nothing helps her more than to be attacked by her enemies. 

  No    thing 

           Neg       N 

 

      Nothing pada contoh (47) berkategori indefinite pronoun dan merupakan 

kombinasi dari no + thing. Pada kalimat tersebut kata nothing berfungsi sebagai 

subjek dan memiliki makna yaitu not anything, no single thing. Contoh lainnya 

yaitu: 

(48) Oil is power, pure, and simple, and nobody controls more of it or has a  

greater influence on its price than the Saudi king 

No    body 

Neg     N 
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       Kata nobody pada contoh (48) berkategori indifinite pronoun merupakan 

bentuk kombinasi dari no+body. Pada kalimat tersebut kata nobody berfungsi 

sebagai objek dan memiliki makna yaitu not any person, not any body.  

(49) No one was planning to come. 

No    one 

Neg    N 

       Kata no one pada contoh (49) berkategori indifinite pronoun merupakan 

bentuk kombinasi dari no+one. Pada kalimat tersebut kata no one berfungsi 

sebagai subjek dan memiliki makna yaitu no person, not a single person. Negasi 

no- juga dapat diawali adverbia, berikut contohnya: 

(50) Nowhere else did the  opposition to the atomic energy become as deeply 

embedded in the cultural and political DNA of a nation 

 No    where 

 Neg    Adv 

       Kata nowhere pada contoh (50) berkategori adverbia merupakan bentuk 

kombinasi no+where yang berfungsi sebagai adverbial dan memiliki makna 

yaitu not anywhere. 

       Penanda negasi no- juga dapat muncul pada tataran frasa, seperti pada 

contoh dibawah ini: 

(51) There was no tape recorder this time 

No    tape   recorder 

Neg       Frasa N 
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       Telah dijelaskan pada paparan sebelumnya bahwa frasa adalah kelompok 

kata tanpa verba yang membentuk bagian dari sebuah kalimat, no tape recorder 

pada contoh (51) adalah sebuah frasa karena terdiri atas kumpulan kata yang 

tidak memiliki verba atau kata kerja. Pada contoh (51) penanda negasi no- 

diletakkan sebelum frasa nomina tape recorder yang terdiri atas nomina Tape 

sebagai inti atau head yang diikuti nomina recorder. Maka Penanda negasi pada 

data (51) terjadi pada tataran frasa. 

       Penanda negasi no- juga dapat diletakkan sebelum adjektiva, seperti pada 

contoh (52) no irritable yang terdiri atas morfem terikat no- dan morfem bebas 

irritable. 

(52) It’s no irritable grizzly. 

        No     irritable 

       Neg         Adj 
 
       Selain penanda negasi no- yang dapat menegasikan frasa, terdapat penanda 

negasi not- yang dapat menegasikan frasa. Contohnya: 

(53) They live not far from us 

       Pada contoh (53) penanda negasi not muncul pada tataran frasa, not 

menegasikan adverbia far bukan menegasikan seluruh klausa, Menurut Swan 

(1995: 358) Penanda negasi not dapat menegasikan frasa infinitif, berikut 

contohnya: 

(54) It’s important not to worry. 

       Penanda negasi not pada contoh (54) digunakan sebelum frasa infinitif to 

worry dalam kasus ini not tidak dapat ditambahkan dengan auxiliary verb karena 
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negasi not hanya menegasikan frasa infinitif bukan seluruh klausa. Seperti 

contoh (55): 

(55) It’s important to don’t worry  

      Menurut Murcia dan Freeman (1999:186) penanda negasi not yang muncul 

pada tataran frasa juga memiliki bentuk yang berbeda yaitu neither, nor dan 

never, berikut contohnya: 

(56) Geithner is neither a household name nor a typical pick for a Treasury 

secretary. 

(57) I have never met a person who is not interested in language. 

       Penanda negasi yang terdapat pada contoh (56) dan (57) adalah bentuk dari 

not-, never (not+ever), neither (not+either), nor (not+or). 

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanda negasi affix negation, 

no- negation dan not negation dapat muncul pada tataran kata dan frasa, merurut 

istilah Quirk et. al penanda negasi yang menegasikan sebuah kata atau frasa 

tanpa membuat klausa tersebut menjadi negatif disebut dengan negasi lokal, 

berikut pendapatnya, ”Local negation negates a word or phrase, without making 

the clause negative.” Quirk et. al, (1985: 790).  

 

2.3.2  Penanda negasi pada tataran klausa/kalimat 

       Pada tataran kalimat penanda negasi dibentuk dengan menambahkan negasi 

not-. Negasi not- adalah penanda negasi yang mempunyai struktur berbeda 

disetiap pembentukannya dan selalu diikuti dengan auxiliary verb, seperti yang 

diungkapkan oleh Murcia dan Freeman (1999: 187) bahwa, “auxiliary verbs 
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such as modals, phrasal modals, the perfect have, and the progressive be are all 

followed by the not particle.”  

       Di dalam sebuah kalimat terkadang ditemukan lebih dari satu auxiliary 

verbs, seperti pada contoh (58). Dalam kasus ini, terdapat dua auxiliary verbs 

yaitu have dan been, untuk menegasikan sebuah kalimat maka partikel negatif 

not digabungkan dengan has bukan dengan been, contoh (59). 

(58) Pam has been working hard. 

(59) Pam has not been working hard. Atau disingkat menjadi 

    Pam hasn’t been working hard. 

       Pada contoh (59) not diletakkan setelah auxiliary have menjadikan kalimat 

tersebut negatif. Bila kalimat tersebut positif dan tidak mengandung auxiliary 

apapun maka digunakan auxiliary do atau does yang disebut sebagai auxiliary 

‘neutral’ atau ‘empty’ (Palmer 1987:21), berikut contohnya: 

(60) She speaks English Menjadi She does not speak English.  

(61) They know you Menjadi They do not know you 

(62) She rejected his offer Menjadi She did not reject his offer. 

       Bentuk kalimat pada contoh (60) adalah contoh kalimat yang menggunakan 

auxiliary verb ‘neutral’ yaitu does yang disisipkan untuk digabungkan dengan 

partikel not, sedangkan contoh (61) dan (62) auxiliary verb do disisipkan untuk 

digabungkan dengan partikel not. Menurut Swan (1995: 358-362) partikel not 

juga dapat diikuti stative verb seperti appear, seem, expect, atau happen dan juga 

diikuti verba infinitif. 

(63) Shinta doesn’t seem to like you. 
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       Pada contoh (63) penanda negasi muncul dalam kalimat pernyataan, 

ditandai dengan negasi not disisipkan diantara auxiliary verb does dan stative 

verb seem dan juga diikuti verba infinitif to like you. Tidak hanya dalam kalimat 

pernyataan penanda negasi not juga membutuhkan auxiliary do untuk 

menegasikan kalimat perintah atau imperative sentence.  

Contoh: 

(64) Be lenient with them Menjadi Don’t be lenient with them. 

(65) Reject his offer Menjadi Don’t reject his offer. 

       Penanda negasi not juga muncul dalam kalimat pertanyaan, misalnya untuk 

kalimat pertanyaan dalam bentuk polite request, invitation, offer, complains dan 

criticisms negasi not diletakkan diawal kalimat yaitu setelah auxiliary verb, 

berikut contohnya: 

(66) Won’t you come in for a minute? (Invitation) 

(67) Can’t you lend me your pen for a minute? (Request) 

       Menurut Quirk et. al, (1985: 777-778) penanda negasi not dapat diikuti tag 

question, misalnya seperti contoh berikut ini: 

(68) She doesn’t work hard, does she?  

(69) She works hard, doesn’t she? 

       Pada contoh (68) tag question yang digunakan adalah tag question positive 

karena negasi not diletakkan pada klausa utama, sedangkan contoh (69) diawali 

dengan klausa positif sehingga tag question negatif. Selain tag question yang 

dapat diikuti oleh penanda negasi not, not juga dapat diikuti nonassertive 

seperti; any, either, anything, anybody, ever, dan yet. Contohnya: 

(70) He won’t notice any change in you. 
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       Dengan demikian penanda negasi yang menegasikan kalimat adalah 

penanda negasi not. Menurut istilah Quirk et. al, (1985: 776), bentuk negasi 

yang menegasikan seluruh klausa atau kalimat disebut negasi klausa, lebih lanjut 

Quirk menyebutkan bahwa, “A simple sentence or a positive finite clause within 

a complex sentence is negated by inserting the clause negator not between 

operator and the predication.” Artinya penanda negasi yang muncul pada 

tataran kalimat yaitu not yang disisipkan diantara subjek dan predikasinya.   

        Di dalam sebuah klausa terkadang muncul lebih dari satu penanda negasi, 

hal ini dikemukakan oleh Quirk et. al, (1985:798) bahwa, “Two negation 

occasionally occur in the same clause” artinya negasi ganda atau double 

negation muncul ketika terdapat dua penanda negasi didalam klausa yang sama. 

Seperti contoh dibawah ini: 

(71) Not many people have no where to live.  

(72) No one has nothing to offer to society.  

       Contoh di atas memiliki dua penanda negasi di dalam satu klausa seperti 

pada contoh (71) terdapat penanda negasi not dan no bermakna most people 

have somewhere to live dan contoh (72) terdapat penanda negasi no one dan 

nothing bermakna everyone has something to offer to society. 

       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanda negasi yang muncul 

pada tataran kalimat memiliki struktur yang berbeda-beda disetiap 

pembentukannya. Selanjutnya, Penulis akan menganalisis data-data pada bab III 

dengan melihat kecendurungan teori yang dipaparkan pada bab II. 
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Tabel 2.3 
Penanda negasi pada tataran kata, frasa, klausa dan kalimat 

 

 

Penanda  
Negasi 

Melekat pada/ digunakan dengan 
Tataran 

Prefiks: N Adj Adv V 

a-       Kata 

Dis-        Kata 

In-        Kata 

il-      Kata 

Im-        Kata 

Ir-       Kata 

Un-         Kata 

Non-       Kata 

Sufiks: 
 

-less      
  

Kata 

-free      
 

Kata dan Frasa 

Negasi:   

No-       
 

Kata dan Frasa 

Not     
 

  Frasa dan kalimat 


