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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Morfologi 

Menurut Spencer dan Zwicky (2001:1), “morphology is the study of word 

structure”,artinya morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kata atau 

pembentukan kata. Sebagai contoh kata undo yang mengalami pembentukan kata, 

terdiri dari prefiks un- dan do. Definisi lain dikemukakan oleh Akmaijan dkk 

(1995:2) “ Morphology is the subfield of linguistics that studies the internal structure 

of words and the relationship among words”, yakni morfologi adalah cabang dari 

linguistik yang mempelajari struktru kata, serta hubungannya dengan kata lain. 

O’Grady (1997:132) menyatakan bahwa “ morphology is the system of categories 

and rules involved in word formation and interpretation”, morfologi adalah sistem 

kategori dan peraturan menyangkut pembentukan dan penerjemahan kata. 

Arronoff (2005:1) “morphology is the study of form or forms”. In linguistic 

morphology is refers to the mental system involved in word formation or to the 

branch of linguistics that deals with words, their internal structure, and how they are 

formed”, maksud dari pendapat tersebut adalah morfologi adalah studi pembentukan 

kata. Dalam ilmu morfologi linguistik mengacu kepada sistem yang melibatkan 
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pembentukan kata atau kepada cabang linguistik yang berhubungan dengan 

pembentukan kata, struktur internal kata, dan bagaimana kata itu dibentuk. 

Burling (1992:38) menyatakan bahwa “ morphology is the study of the way words 

are built up from smaller parts”, yaitu morfologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang bagaimana kata-kata itu dibentuk dari bagian yang lebih kecil. Payne 

(1997:20-21) mengatakan bahwa “morphology is the study of the internal structure of 

words”, maksudnya adalah morfologi itu adalah suatu studi  mengenai struktur 

internal dari kata-kata. Klammer (2000:51) “our purpose in studying morphology is 

to learn to analyze the structure of words and to use that analysis to help identify the 

parts of speech to which words belong”. Tujuan dari morfologi itu adalah untuk 

menganalisis struktur kata dan mengetahui kategori kelas kata tersebut. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah 

ilmu yang mempelajari tentang struktur pembentukan kata. Dengan kata lain 

morfologi adalah ilmu yang mempelajarai proses pembentukan kata dan makna baru, 

serta mengetahui kategori kelas kata. 

2.1.1 Morfem 

Suatu kata dapat terdiri dari satu morfem atau lebih. Burling (1992:38) 

menyatakan bahwa “the smallest pieces, those that can no longer be divide into even 

smaller meaningful bits are called morphemes”, morfem adalah bagian terkecil yang 
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tidak dapat dibagi lagi. Menurut Widowson (2000: 45) “morphemes  is the word 

made up of two elements of meaning, there are free and bound”. Menurut Lyons 

(1995:177) “morfem sebagai satuan terkecil analisis gramatikal satuan-satuan yang 

terendah tingkatnya yang dapat membentuk kata –kata. 

 Trask ( 1999:192) “morpheme is the smallest identifiable grammatical unit”,

yaitu morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai arti. Menurut 

Aronoff (2005:2) “morphemes often defined as the smallest linguistic pieces with a 

grammatical function”, yaitu morfem sering didefinisikan sebagian satuan terkecil 

dalam linguistik yang mempunyai fungsi gramatikal. 

 Definisi morfem menurut Johnson and Johnson (1999: 217) “ Morpheme is 

the smallest linguistic unit that has meaning”, artinya morfem adalah satuan terkecil 

ilmu linguistik yang mempunyai makna seperti dryly terdiri dari dua morfem yaitu 

dry dan –ly. Payne (1997:20-21) “ morphemes is the smallest meaningful unit in the 

grammar of language”, maksud dari pernyataan tersebut adalah morfem adalah unit 

terkecil yang memiliki makna dalam tata bahasa dari suatu bahasa. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa morfem adalah satuan terkecil dalam suatu 

bahasa yang tidak dapat dibagi lagi dan dapat membentuk makna kata dalam tata 

bahasa dari suatu bahasa. 
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2.1.2 Klasifikasi Morfem 

 Morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan menjadi morfem bebas 

dan morfem terikat. Morfem terikat (bound morpheme) adalah morfem yang tidak 

dapat berdiri sendiri sebagai kata. Sedangkan morfem bebas (free morpheme) adalah 

morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Hal ini dijelaskan oleh Yule 

(2006:63) “Free morphemes, morpheme that can stand by themselves as single word, 

for example open and tour”. Yang dimaksud dengan morfem bebas adalah morfem 

yang dapat berdiri sendiri. Menurut Chaer (1994:152) morfem bebas adalah morfem 

yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul tanpa berdampingan dengan morfem 

lain. O’Grady (1997:714)  mengemukakan bahwa ” free morpheme is a morpheme 

that can be a word by itself”, artinya morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri 

sendiri sebagai suatu kata. 

Contoh: 

Hunt, Kill, Buy 

 Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan yang 

hanya dapat meleburkan diri pada morfem yang lain. Dengan kata lain morfem terikat 

adalah morfem yang tidak dapat digunakan dalam pertuturan tanpa digabung terlebih 

dahulu dengan morfem lain. Menurut O’Grady ( 1997:134) “bound morpheme is a 

morpheme that must be attached to another element”, yaitu morfem terikat adalah 
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sebuah morfem yang harus dihubungkan dengan unsur lain. Misalnya dis- (disable), 

un-(unbelief), dan mis-(miscommunication).

Klasifikasi morfem menurut Yule di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

Morphemes 

Free morphemes Bound morphemes

Lexical Functional Derivational Inflectional

Jadi dapat disimpulkan bahwa morfem bebas dan morfem terikat memiliki 

pengertian yang berbeda. Morfem bebas adalah sebuah unit gramatikal yang dapat 

berdiri sendiri dan dapat ditambahkan dengan beberapa morfem seperti afiks, 

sedangkan morfem terikat adalah sebuah unit gramatikal yang tidak dapat berdiri 

sendiri, dan hanya dapat meleburkan diri pada morfem lain. 

 2.1.3 Kata 

 Richards,et al (1985:311) mengemukakan bahwa kata sebagai unit 

linguistik terkecil yang dapat berdiri sendiri pada lisan maupun tulisan. Tarigan 

(1985:6) menyatakan bahwa kata itu merupakan kesatuan bentuk terkecil yang dapat 

diucapkan secara berdikari. 
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 Chaer (1994:219) berpendapat bahwa dalam tataran sintaksis kata 

merupakan satuan terkecil yang secara hierarkis menjadi komponen pembentuk 

satuan sintaksis yang lebih besar yaitu frasa, klausa dan kalimat. 

 Cobuild (1987:1682) “word is a single unit of the sentence that can be 

represented in writing or speech”. Kata merupakan gambaran dalam penulisan atau 

pembicaraan. 

Kelas kata terdiri dari beberapa macam seperti: 

a. Noun 

Kata yang berfungsi sebagai subjek, objek atau pelengkap pada 

pusat kalimat. 

Misalnya Robert is a smart boy

b. Pronoun 

Kata yang berfungsi untuk menghindari pengulangan nomina. 

Misalnya Robert is a smart boy 

  He is a smart boy 

c. Verb 

Menyatakan suatu tindakan atau pernyataan yang dilakukan subjek 

suatu kalimat. 

Misalnya he goes to office by car 

d. Adjective 
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Menerangkan atau menambahkan makna terhadap noun (nomina). 

Misalnya the big boy threw the green ball quickly.

e. Adverb 

Menerangkan atau menambahkan makna terhadap verb, adjective, 

dan adverb 

Misalnya the big boy threw the green ball quickly.

f. Preposition 

Preposisi berfungsi untuk menunjukkan hubungan posisi, arah, dan 

waktu. 

Misalnya there are two cats on the table

g. Conjunction 

Kata yang dapat menggabungkan atau menghubungkan kata, frasa 

atau klausa. 

Misalnya but, when, and, dan sebagainya. 

2.2 Proses Morfologi 

 Menurut spencer (1998:1) “morphology is at the centre of linguistic. This is 

not because it is the dominant subdiscipline,   but because morphology is the study of 

the word structure”, maksudnya adalah morfologi itu adalah pusat utama dari 
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linguistik dimana morofologi itu tidak hanya berkaitan dengan cabang ilmu linguistik 

yang dominan, tetapi juga morfologi adalah pembelajaran tentang struktur kata.  

Dengan kata lain morfologi itu erat kaitannya dengan struktur internal 

pembentukan kata yaitu proses menghasilkan kata baru dari kata yang sudah ada 

sebelumnya dan membentuk arti kata yang baru pula.Menurut Cahyono (1995:430) 

mengatakan bahwa proses morfologi dalam bahasa indonesia ada tiga yaitu afiksasi, 

reduplikasi, dan penggabungan. Ada beberapa proses morfologi yang membentuk 

kata baru yaitu proses afiksasi, compounding, blending, dan clipping. 

2.2.1 Afiks  

Afiks adalah suatu suku kata yang bukan merupakan suatu kata. Afiks dapat 

ditambahkan pada kata untuk menghasilkan kata yang lainnya. Menurut Jackson 

(2002:8) “ affixs is the general term for morphemes that cant be used by themselves 

as simple word; they occur bound to another morphemes”. Dengan kata lain imbuhan 

adalah istilah yang umum untuk morfem yang tidak bisa di gunakan dengan sendiri 

sebagai kata sederhana; mereka (imbuhan) hanya terjadi pada morfem terikat ke 

morfem lain.  

Kata-kata yang terangkai dalam kalimat di cerpen, majalah ataupun sebuah surat 

kabar walaupun menggunakan bahasa informal akan tetapi unsur bahasa Inggris tetap 

digunakan. Jenis kata dalam bahasa Inggris diantaranya kata benda, kata kerja, kata 
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sifat dan kata nomina. Jenis kata tersebut dapat dibentuk dari kata dasar yang 

mendapat afiks (imbuhan). 

“Menurut Ramlan (2001: 48), Afiks adalah suatu satuan gramatikal terikat dalam 

suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan pokok kata yang memiliki 

kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata atau pokok kata 

baru”. 

Afiks dibedakan atas prefiks (awalan), infiks (sisipan), sufiks (akhiran) dan 

simulfiks (imbuhan gabung). Dari sekian afiks tersebut, prefiks adalah afiks yang 

paling sering digunakan di dalam majalah. Macam-macam prefiks dibedakan menjadi 

beberapa macam. Prefiks itu antara lain re-, de-, dis-, un-, mis, in-, dan sebagainya. 

Mempelajari proses pembentukan kata-kata dan metode pembubuhan afiks 

merupakan kunci untuk memahami makna kata-kata turunan dan belajar membaca 

teks. 

Menurut Chaer (2003:177) afiks adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah 

dasar atau bentuk dasar. Proses afiksasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu derivasi 

(derivation) dan infleksi (inflection).

1. Derivasional  

Trask (1999: 71) mendefinisikan derivasi dengan "Constructing new words 

by adding affixes to existing words" dapat diartikan bahwa derivasi adalah 

membentuk kata-kata baru dengan menambahkan imbuhan kedalam kata-kata 
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yang sudah ada. Proses derivasi sendiri biasanya mengubah makna dan kelas 

kata dari sebuah kata atau morfem. 

Lyons (1995:191) mengatakan bahwa prefiks derivasional adalah imbuhan 

kata  yang mengalami proses pembentukan kata kata baru dari kata yang ada. 

Prefiks derivasional adalah prefiks yang dapat megubah kelas kata atau mengubah 

makna dari suatu kata yang dilekatinya. Misalnya dalam bahasa Inggris agree

yang bermakna setuju, bila dilekatkan dengan prefiks dis- menjadi disagree yang 

bermakna not agree (tidak setuju).dalam bahasa Indonesia misalnya kata air yang 

berkelas kata nomina, bila dilekatkan dengan prefiks ber- menjadi berair yang 

berkelas kata verba. 

Ciri-ciri derivasional adalah: 

a. Morfem derivasional dapat memperoleh kata baru 

b. Dapat melekat pada prefiks dan sufiks dalam Bahasa Inggris 

c. Mengubah makna (misalnya un + do yang berarti berlawanan) 

d. Perubahan dari kategori sintaksis (opsional atau pilihan) 

 Perubahan kategori atau kelas kata 

Nomina ke Adjektifa 

Contoh: 

Boy (N) + ish = Boyish (adj) 

Afection (N) + ate = Affectionate (adj) 
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Verba ke Nomina 

Contoh: 

Sing (V) + er = Singer (N) 

Predict (V) + ion = Prediction (N) 

Adjektifa ke Adverb 

Contoh: 

Exact (adj) + ly = Exactly (adv) 

Quiet (adj) + ly = Quietly (adv) 

Nomina ke Verba 

Contoh: 

Moral (n) + ize = Moralize (v) 

Adjektifa ke Nomina 

Contoh: 

Specific (adj) + ity = Specificity (n) 

 Tidak mengubah kelas kata atau kategori

Friend + ship (nomina ke nomina) 

Pink + ish (adjektifa ke adjektifa) 

Re + print ( verba ke verba) 
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 Perbedaan Derivasional dengan Infleksional adalah: 

1. Derivasional mengubah kategori (opsional) dan jenis arti kata 

sehingga kata tersebut mengalami pembentukan kata baru, 

2. Derivasional harus menggabungkan atau berdampingan dengan 

kata lain 

Contoh: neighbor (base) + hood (derivation) + s (inflection) = 

neighborhoods

3. Infleksional tidak mengubah kelas kata atau kategori dan tidak 

mengubah makna  

Contoh: suffiks –s dalam kata books

2. Infleksional 

Menurut Verhar (1986:143) infleksi adalah perubahan morfemis dengan 

mempertahankan. identitas leksikal dari kata yang bersangkutan. Maksud dari 

identitas leksikal disini adalah yang berkenaan dengan kelas kata dan makna. 

Selanjutnya infleksi menurut Lyons dalam buku English-Word Formation bahwa 

"Inflection produces from the stem of a given lexeme all the word-forms of that 

lexeme which occur in syntactically determined environments ". 
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Menurut Lyons (1995:190) infleksional adalah perubahan yang dibuat pada 

bentuk kata untuk mengatakan hubungannya dengan kata-kata lain dalam kalimat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa prefiks infleksional adalah jenis prefiks yang tidak 

membentuk kata baru yang berbeda dengan identitas leksikalnya dengan bentuk 

dasarnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia memblokir yaitu dari kelas kata yang 

sama verba dan bermakna sama yaitu memberhentikan.

 2.2.1.1 Prefiks 

Prefiks adalah imbuhan yang terdapat pada awal kata, seperti prefiks un-, dis-, 

mis, re-, de-, in-, dan sebagainya. Proses penambahan afiksasi pada awalan kata 

(Verhaar, 1986:45). Afiks yang ditambahkan pada awal kata disebut awalan karena 

letaknya yang diimbuhkan pada awal kata dasar dan sering kali mengubah maknanya.  

Menurut O’Grady dan De Uzman (1989:138) “prefix is an affix that is to the 

front of its base is called prefix”,artinya afiks yang diimbuhkan di awal bentuk dasar 

disebut prefiks. Dalam bahsa Inggris, ada beberapa prefiks yang bermakna negasi 

juga seperti dis-, un-. pre-, re-, dan sebagainya. 

Seperti: disable, unhappy, prejudge, replay.

Dari beberapa awalan kata tersebut prefiks atau awalan kata dapat dibagi 

menjadi beberapa macam antara lain: 
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1. Prefiks Negasi 

a. A-, An- 

Biasanya melekat pada kelas kata adjektifa seperti asexual, 

anhydrous.

b. Un- 

Biasanya melekat pada ajektifa dan participle seperti unfair, unwise, 

unforgettable, unassuming, unexpected.

c. In- 

Melekat pada kelas kata adjektifa seperti incomplete, incorrect.

d. Dis- 

Melekat bebas pada kelas kata verba seperti disobey, disloyal, 

disunity. 

e. Non-

Melekat pada kelas kata nomina, ajektifa, dan adverbial seperti non 

smoker, non-trivially.

2. Prefiks Peyoratif 

a. Mal- 

Melekat pada verba, participle, ajektifa, dan nomina seperti 

malfunction, malformed. 

b. Mis-  
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Melekat pada kelas kata verba, dan nomina seperti misfire, mishear. 

3. Prefiks Reversatif atau Prifatif 

a. De- (mengacu kepada aksi atau menghilangkan) 

Melekat pada kelas kata nomina seperti decapitate, deforestation. 

b. Dis- (mengacu kepada aksi dan kurang) 

Melekat pada kelas kata verba seperti disconnect, disown. 

c. Un- (mengacu kepada aksi dan menghilangkan) 

Melekat pada verba seperti undo, unite, unpack. Dan melekat 

terbatas dengan nomina seperti unseat, unmask. 

4. Prefiks Tingakatan atau Ukuran 

a. Arch- (paling tinggi) 

Melekat pada nomina terutama mengacu kepada orang seperti 

archbishop. Dan biasanya dengan efek peyoratif seperti arch-enemy, 

arch-fascist.

b. Co- (bergabung) 

Melekat pada nomina dan verba seperti co-education, co-heir, co-

pilot, coexist. 

c. Hyper- (ekstrim) 

Melekat pada kelas kata adjektifa seperti hypersensitive, 

hypercritical, hyperactive. 
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d. Mini_ (kecil) 

Melekat pada kelas kata nomina seperti mini-market, mini-cab. 

e. Out- (melebihi) 

Melekat pada nomina dan kata kerja intransitive seperti outnumber, 

outclass, outlive. 

f. Over- (berlebhian) 

Melekat pada kelas kata verba dan ajektifa seperti overeat, overact, 

overplay. 

g. Sub- (lenguh) 

Melekat pada ajektifa seperti subconscious 

h. Super- (lebih dari atau sangat special) 

Melekat pada kelas kata ajektifa seperti supernatural, supersensitive, 

pada nomina seperti supermarket. 

i. Su- (berlebihan diatas) 

Melekat pada nomina seperti surtax, surcharge. 

j. Ultra- (melebihi) 

Melekat pada kelas kata ajektifa seperti ultra-modern, ultra-

conservative. 

k. Under- (kecil) 
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Melekat pada kelas kata verba seperti undercharge, underestimate, 

underplay. 

5. Prefiks Orientasi dan Sikap 

a. Anti- (menolak) 

Melekat pada kelas kata ajektifa seperti anti-social, anti-clerical, 

pada nomina seperti anti-war, anti-missile. 

b. Contra_ (berlawanan) 

Melekat pada kelas kata nomina, verba seperti contrafactual, 

contraflow 

c. Ounter- (menolak atau berlawanan) 

Melekat pada kelas kata verba, nomina seperti counter-espionage, 

counter-clockwise. 

d. Pro- (untuk atau sebelah dari) 

Melekat pada kelas kata nomina dan ajektifa seperti pro-communist, 

pro-American. 

6. Prefiks Lokatif 

a. Fore- (bagian depan atau muka) 

Melekat pada kelas kata nomina seperti forearm, foreshore,foreleg. 

b. Inter- (anatara) 
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Melekat pada kelas kata verba, nomina dan ajektifa seperti

international, interwine, inter-school. 

c. Sub- (bawah) 

Melekat pada ajektifa, verba dan nomina seperti subnormal, sublet. 

d. Super- (atas atau lebih) 

Melekat pada kelas kata nomina seperti superstructure, superscript. 

e. Trans- (melewati atau dari satu tempat ke tempat lain) 

Melekat pada kelas kata verba dan ajektifa seperti transship, transplant, 

transatlantic. 

7. Prefiks Waktu dan Perintah 

a. Ex- (bekas) 

Melekat pada kelas kata nomina dan verba seperti ex-president, ex-

husband. 

b. Fore- (sebelum) 

Melekat pada kelas kata nomina dan verba seperti foretell, forewarn, 

foreplay. 

c. Post- (setelah) 

Melekat pada kelas kata nomina dan ajektifa seperti post-war, post-

election. 

d. Pre- (sebelum) 
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Melekat pada kelas kata nomina dan ajektifa seperti pre-war, pre-

school. 

e. Re- (lagi atau kembali) 

Melekat pada kelas kata nomina dan verba seperti re-use, 

reclaim,rebuild. 

8. Prefiks Bilangan 

a. Bi-, Di (dua) 

Seperti biplane, bilingual, bilateral,dichotomy, diode, dioxide. 

b. Poly-, Multi- (banayk) 

Seperti polyglot, polygon, polysemy, multi-storey, multiform. 

c. Semi-, Demi- (setengah) 

Seperti semicircle, semivowel, semi-automatic, demigod, demitasse. 

d. Tri- (tiga) 

Seperti tripod, tricycle.

e. Uni-, mono- 

Seperti unisex, univalve, monorail, monoplane.

9. Prefiks Klasik 

a. Auto- (sendiri) 

Melekat pada kelas kata nomina dan ajektifa seperti autosuggestion, 

autobiography, autocrat. 
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b. Extra- (luar biasa atau sangat) 

Melekat pada kelas kata ajektifa ditulis sebagai kata terpisah  seperti 

extra affectionate. 

c. Neo- (baru) 

Melekat pada kelas kata nomina dan ajektifa seperti neo-classicism. 

d. Paleo- (kuno atau tua) 

Seperti paleography, Paleolithic.

e. Pan- (semua) 

Melekat pada kelas kata nomina dan ajektifa seperti pan-African, pan-

Anglican. 

f. Proto- (pertama atau asli) 

Melekat pada kelas kata nomina dan ajektifa seperti proto-Germanic, 

prototype. 

g. Tele- (jarak) 

Melekat pada kelas kata nomina seperti telescope, telegram, telephone. 

h. Vice- (wakil) 

Melekat pada kelas kata nomina seperti vice-chairman, vice-admiral. 

10. Prefiks Konversi 

a. A- 
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Melekat pada kelas kata verba untuk menghasilkan ajektifa seperti 

asleep, awash. 

b. Be- 

Diikuti dengan –ed untuk mengubah nomina menjadi ajektifa seperti 

bewigged, befogged.

c. En-, Em- 

Melekat pada kelas kata nomina untuk menghasilkan verba seperti 

enmesh, empower. 

2.2.1.2 Suffiks 

Sufiks adalah imbuhan yang terdapat pada akhiran kata. Menurut 

Arnoff (2005:242) “suffix is an affix that is attached to the end of its base”. 

Sufiks terletak di akhir kata Menurut Jackson (2002:12) “suffixes are 

numerous and usually change the word class of the item they are added to”. 

Imbuhan yang dilekati pada akhiran suatu mofem bebas dan biasanya 

merubah suatu kata dari morfem tersebut.  

2.2.2 Compounding 

 Menurut Noel dan Staselavage (2001:129) “a compounding is a word formed 

by the combination of two independents words. Compounding adalah suatu kata yang 

dibentuk oleh dua kata yang dapat berdiri sendiri atau morfem bebas.misalnya 

boyfriend dari kata boy+friend, whiteboard dari kata white+board. 
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2.2.3 Blending 

 Aronoff (2005:133) “ blends also called portmanteau words, are formed by 

combining parts of more than one word.dengan kata lain blending adalah campuran 

yang disebut juga portmanteau gabungan dari dua kata yang dibetnuk dengan 

menggabungkan bagian lebih dari satu kata. Misalnya motel dari motor hotel, 

chunnel, dari channel tunnel.

2.2.4 Clipping 

 Arronoff (2005:133) “ clipping is the creation of a new word by truncate of an 

exiting one”. Clipping adalah menciptakan kata baru dengan memotong dari sesuatu 

yang ada.misalnya ad (advertisement), flu(influenza), memo(memorandum). 

2.3 Sintaksis 

 Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun yang bermakna dengan 

dan tattein yang bermakna menempatkan. Jadi kata sintaksis secara 

etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok 

kata atau kalimat (Chaer, 1994:206).  

 Verhar (1986:161) mengemukakan bahwa sintaksis itu berurusan 

dengan hubungan antar kata dalam kalimat. Richards (1985:285) “ syntax 

is the study of how words combine to form sentences and the rules which 
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govern the formation of sentences”. Sintaksis adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana menggabungkan kata-kata untuk mebentuk 

kalimat dan aturan yang menentukan pembentukan kalimat. Radford 

(2004: 1) menyatakan bahwa “ the study of the way in which phrases and 

sentences are structured out of words”.  

 Menurut Trask ( 1999:305) “syntax; sentence structure or the branch 

of linguistic which studies this”, maksudnya adalah sintaksis merupakan 

struktur kalimat atau cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur 

kalimat. 

 Menurut Tarigan (1985:5) sintaksis adalah satu cabang tata bahasa 

yang membicarakan struktur-struktur kalimat, klausa dan frasa. Richards 

(1985:285) mengemukakan yang dimaksud dengan sintaksis itu adalah 

mencakup dua hal, yaitu studi tentang bagaimana kata-kata membentuk 

kalimat dan poko-pokok aturan yang mengatur pembentukan kalimat. 

 Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah 

ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kata, frasa, klausa, dan 

kalimat.  

2.4 Semantik 

  Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema (nomina) yang berarti 

“tanda” sedangkan kata kerjanya adalah semaino yang berarti “menandai” 
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atau samainen yang bermakna “berarti”.yang dimaksud dengan “tanda” 

disini adalah tanda linguistik. Menurut Trask (1999:268) “semantic is the 

branch of the linguistic which studies meaning. The study of meaning has 

something of a chequered history in linguistic”. Yule (1996:114) “the study 

of meanign of words, phrases and sentences”.Yaitu ilmu yang mempelajari 

tentang makna, kata, dan kalimat. Hal serupa yang di ungkapkan oleh 

Kreidler (1998:3) “semantics is the systematic study of meaning, and 

linguistic semantics is the study of how languages organize and express 

meanings”. Artinya semantik secara linguistik merupakan ilmu yang 

membahas mengenai bagaimana suatu bahasa dalam menyampaikan dan 

mengatur suatu makna. 

  Berdasarkan pengertian-pengertian tentang semantik yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa tersebut, maka penulis 

menyimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang 

makna dalam suatu bahasa. Semantik mencakup makna-makna kata, 

perkembangan dan perubahannya. Makna adalah arti di balik kata, 

terkadang makna tersebut bisa dilihat secara jelas (eksplisit) atau 

terselubung atau tersembunyi (implisit).makna dari suatu kalimat bisa 

dimengerti dengan cara membaca atau melihat secara keseluruhan 

konteksnya. 
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 2.4.1. Makna 

    Makna adalah sesuatu yang diekspresikan oleh bahasa teentang dunia 

dimana kita hidup atau di dunia khayalan. Pendapat ini dikemukakan oleh 

Richards (1985:172) “meaning is what language expresses about the world 

we live in or any possible or imaginary world”. 

  Makna adalah hubungan atas bentuk keseluruhan yang ada dalam 

linguistik seperti teks, struktur, elemen struktur, kelas kata, istilah dalam 

sistem, atau bentuk-bentuk lainnya yang mungkin. 

2.4.1.1 Makna Leksikal 

   Maknba leksikal adalah makna yang terdapat di dalam kamus. 

Makna yang tidak berhubungan dengan konteks apapun, mana yang sudah 

ada dan hanya diperlukan indera-indera untuk mengamatinya. 

   Lyons (1981:146) mengatakan bahwa “lexical meaning is the 

meaning of lexemes”. Artinya makna leksikal adlah makna yang terdapat 

pada leksem atau bersifat leksem. 

Contoh: 

Horse 

  “makna leksem horse adalah large four-legged animal that people ride 

on or use for pulling carts”. 
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  Pendapat lain, Newmark (1962:26) menyatakan bahwa “lexical 

meaning start when grammatical finishes; it is referential and precise, and 

has to be concerned both outside and within the contet”. Artinya makna 

leksikal adalah makna yang tidak berhubungan dengan makna gramatikal, 

makna leksikal harus mengacu pada satu referan baik berada di dalam 

maupun di luar kalimat. 

      2.4.1.2 Makna Kontekstual 

 Makna kontekstual merupakan makna yang berkaitan dengan 

konteks atau situasi, sebagaimana diungkapkan oleh Catford (1965:36) 

“the contextual meaning of an item is the groupment of relevant 

situational features with which it’s related”. Maksudnya adalah suatu 

penggabungan dari ciri-ciri situasional yang relevan dan saling 

berkaitan. 

 Cruse (1995:16) mengemukakan bahwa “ contextual meaning 

is the pull set of normality relations which a lexical item contracts 

with all conceivable contexts”. Artinya makna yang di hasilkan dari 

hubungan antara kata dengan konteksnya. 


