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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

Secara  etimologis, kata sintaksis berasal dari bahasa yunani kuno yaitu 

σύνταξις (syntáxis ) yang berarti arrangement  atau pengaturan yang merupakan 

gabungan dari kata σύν (syn), yang artinya bersama and τάξις (taxis) yang berarti 

pengaturan (wikipedia). Dalam pembahasan linguistik, ilmu sintaksis dapat 

didefinisikan sebagai cabang ilmu kebahasan yang membahas aturan 

penggabungan kata-kata sehingga membentuk setidaknya satu arti baik dalam 

bentuk frase, klausa atau  kalimat. Menurut Malmkjaer (2004: 354) “... Syntax is 

concerned with how words arrange themselves into constructions,….” 

Berdasarkan penjelasan tersebut sintaksis mempelajari segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bagaimana kata-kata disusun untuk menjadi suatu struktur.  

Menurut Miller (2002: xii), “Syntax has to do with how words are put 

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

bigger phrases, and how clauses are put together to build sentences.” Maksudnya, 

sintaksis memiliki peranan dalam proses dimana kata-kata di gabungkan untuk 

membentuk frase, dimana frase digabungkan untuk membentuk klausa atau frase 

yang lebih luas, dan bagaimana klausa-klausa digabungkan untuk membentuk 

kalimat. Sujatna (2008: 1) berpendapat “In linguistics, syntax is the study of the 

rules, or “patterned relations”, that govern the way the words in a sentence are 

arranged.” Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam dunia linguistik, sintaksis 

adalah ilmu mengenai aturan, atau hubungan yang berpola, yang mengatur 
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susunan kata–kata dalam suatu kalimat. Kridalaksana (2001: 199) berpendapat 

bahwa ‘syntax’, atau sintaksis dalam bahasa Indonesia, adalah “Subsistem bahasa 

yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata, atau dengan 

satuan-satuan yang lebih besar, atau antara satuan-satuan yang lebih besar itu 

dalam bahasa.” 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sintaksis 

adalah cabang ilmu kebahasaan yang mempelajari aturan perangkaian hubungan 

antar unit-unit bahasa menjadi suatu struktur bahasa dalam bentuk frase, klausa, 

maupun kalimat di dalam bahasa. Dalam ilmu sintaksis itu sendiri terdapat kajian 

sintaksis yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu fungsi sintaktis, satuan sintaktis 

atau satuan gramatikal, dan kelas kata yang akan di bahas lebih lanjut. 

 

2.1.1 Fungsi Sintaktis 

Crystal (1985: 129) berpendapat “A syntactic function is the grammatical 

relationship of one constituent to another within a syntactic construction.” 

Maksudnya, sebuah fungsi sintaktis adalah hubungan gramatikal dari sebuah 

konstituen dengan konstituen yang lain dalam sebuah konstruksi sintaktis. 

Kridalaksana (2001: 62) berpendapat bahwa fungsi sintaktis adalah “Hubungan 

antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran. 

Masalah subjek, predikat, objek bersangkutan dengan fungsi sintaktis.” 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi sintaktis 

adalah suatu aturan yang menghubungkan konstituen-konstituen atau unsur-unsur 

bahasa dalam sebuah struktur bahasa sehingga bisa diterima secara gramatikal 

oleh pengguna bahasa tersebut. 
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Secara umum, konstituen-konstituen atau unsur-unsur bahasa yang 

termasuk dalam fungsi sintaktis adalah subjek (subject), verba (verb), objek 

(object), keterangan (adjunct), dan komplemen (complement) yang masing-

masing akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab berikutnya. 

 

2.1.1.1 Subjek  

Menurut Crystal (2008: 461), subjek adalah “A term used in the analysis of 

grammatical functions to refer to a major constituent of sentence or clause 

structure, traditionally associated with the ‘doer’ of an action”. Maksudnya, 

subjek adalah sebuah istilah yang digunakan dalam analisis fungsi gramatikal 

yang merujuk kepada sebuah konstituen mayor dari struktur kalimat atau klausa, 

yang umumnya diasosiasikan dengan ‘pelaku’ dari sebuah aksi. Quirk (1985 : 79) 

berpendapat “Thus the subject is often described as the constituent defining the 

topic of the sentence -that which the sentence is ‘about’  and which it presupposes 

as its points of departure;...” Maksud dari pendapat Quirk adalah subjek sering 

dideskripsikan sebagai konstituen yang membatasi topik dari kalimat yang 

menjelaskan mengenai ‘apa’ kalimat tersebut dan juga berfungsi sebagai titik awal 

ide dari kalimat tersebut. Kridalaksana (2001: 204) berpendapat bahwa subjek 

adalah “Bagian klausa berwujud nomina atau frase nominal yang menandai apa 

yang dikatakan oleh pembicara.” 

Dari beberapa pendapat mengenai subjek di atas, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa subjek adalah unsur kalimat yang membatasi topik dari sebuah 

kalimat dalam hubungan subjek-Verba, yang menjelaskan tentang inti dari kalimat 

tersebut atau ‘pelaku’ dari sebuah aktivitas di dalam struktur kalimat atau klausa. 
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Dalam ilmu gramatika tradisional, subjek merupakan salah satu konstituen utama 

sebuah kalimat bersamaan dengan verba. Subjek dapat diisi oleh nomina atau 

pronomina dalam bentuk frase maupun klausa. 

Contoh: 

Birds have feathers (nomina) 

They went home (pronomina) 

The sun is pleasant (frase nominal) 

What he said was true (klausa nomina) 

 

Dalam kondisi khusus, pengisi posisi subjek dalam sebuah klausa atau 

kalimat dapat bersifat ‘empty’ atau impersonal. Yang dimaksud dengan ‘empty 

subject’ atau ‘impersonal subject’ di sini adalah dimana pengisi subjek dari 

sebuah struktur adalah kata yang tidak memiliki rujukan jelas seperti pronomina 

impersonal ‘it’. Celce-Murcia (1999: 443) berpendapat bahwa ‘empty subject’ 

atau ‘impersonal subject’ adalah, “These subjects have gone by many names: 

nonreferential, dummy, empty and so forth. What these terms have tried to 

capture is that, unlike the referential it …, these subjects appear to have no 

clearly definable antecedent.” Maksudnya, subjek seperti ini (subjek impersonal 

atau kosong) dikenal dengan berbagai istilah: nonreferential, dummy, empty 

(kosong), dsb. Yang ingin dicapai oleh istilah ini (subjek impersonal) berbeda 

dengan ‘it’ yang memiliki referensi (referential it)…, subjek jenis ini terlihat tidak 

memiliki anteseden atau rujukan yang jelas. Lihatlah contoh di bawah: 

Contoh: 

It is raining 
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Pada contoh di atas kata ‘it’ menjadi pengisi posisi subjek dari klausa ‘It is 

raining’, namun subjek tersebut merupakan sebagai subjek kosong, ‘empty 

subject’ atau subjek impersonal, karena kata ‘it’ yang bersifat impersonal (tidak 

memiliki rujukan yang pasti). Meskipun kata ‘it’ yang menjadi subjeknya tidak 

memiliki rujukan yang jelas, kalimat tersebut tetap dapat dimengerti karena yang 

dimaksud dari kalimat tersebut adalah kondisi cuaca (weather) dimana terjadi 

situasi ‘is raining’. Penjelasan lebih rinci mengenai pronomina impersonal it akan 

diberikan pada sub-bab tersendiri. 

 

2.1.1.2 Verba  

Unsur fungsi sintaktis selanjutnya adalah verba. Verba merupakan salah 

satu unsur pembentuk kalimat disamping subjek yang memiliki peran atau fungsi 

utama sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam sebuah kalimat.  

Bussman (1668: 1263) berpendapat “Verbs indicate phenomena which 

take place during time: activities, processes, and states.” Maksudnya, verba 

adalah yang mengindikasikan fenomena yang terjadi pada waktu itu: baik 

kegiatan, proses, maupun kondisi.  

Berbeda dengan predikat, verba di sini adalah kata yang mendifinisikan 

kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh subjek. Sedangkan predikat adalah semua 

unsur di dalam sebuah klausa atau kalimat selain unsur subjek. Seperti yang 

dikatakan Richards (412) bahwa predikat adalah “that part of a sentence which 

states or asserts something about the SUBJECT and usually consists of a verb 

either with or without an OBJECT1, COMPLEMENT, or ADVERB.” 
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Contoh: 

I  gave you the magazine  
 Verba 
I  gave you the magazine  
 Predikat 
 

2.1.1.3 Objek  

Unsur ketiga yang ada di dalam fungsi sintaktis adalah unsur objek. 

Crystal (2008: 336) berpendapat bahwa objek adalah “A term used in the analysis 

of grammatical functions to refer to a major constituent of sentence or clause 

structure, traditionally associated with the ‘receiver’ or ‘goal’ of an action.” 

Maksudnya, objek adalah sebuah istilah yang digunakan dalam analisis fungsi 

gramatikal, yang merujuk kepada sebuah konstituen mayor, dari struktur kalimat 

atau klausa, yang biasanya diasosiasikan dengan ‘penerima’ atau ‘tujuan’ dari 

sebuah aksi. Kridalaksana (2001: 148) berpendapat bahwa objek adalah “Nomina 

atau kelompok nomina yang melengkapi verba-verba tertentu dalam klausa.” 

Dari pendapat-pendapat di atas, penulis simpulkan bahwa objek adalah 

salah satun unsur kalimat yang menandai siapa yang menjadi peran penderita, 

penerima atau tujuan suatu aksi dari verba-verba tertentu (transitif) di dalam 

sebuah kalimat atau klausa. Bentuk dari unsur objek ini bisa berbentuk nomina 

atau pronomina dan unsur kalimat ini bersifat wajib dalam susunan kalimat aktif. 

Terdapat dua jenis objek yaitu objek langsung (direct object) dan objek tak 

lansung (indirect object). 
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1. Objek langsung (Direct Object) 

Objek langsung atau ‘direct object’ menunjukkan orang atau hal 

yang mengalami tindakan yang dinotasikan dengan verba, atau yang 

langsung dipengaruhi oleh tindakan dari verba tersebut. 

Contoh: 

I  like   that restaurant 
 Verba  Objek langsung 

2. Objek Tak Langsung  

Objek tak langsung atau ‘indirect object’ menunjukkan peran 

penerima dari objek langsung. Sebuah objek tak langsung selalu disertai 

oleh objek langsung. 

Contoh: 

  They handed       me       a pile of forms 
      Objek tak langsung  Objek langsung 

 

2.1.1.4 Komplemen 

Unsur keempat dalam fungsi sintaktis adalah komplemen atau pelengkap 

atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah ‘complement’. Crystal (2008: 

92) berpendapat bahwa komplemen adalah “A term used in the analysis of 

grammatical function, to refer to a major constituent of sentence or clause 

structure, traditionally associated with ‘completing’ the action specified by the 

verb.” Maksudnya, komplemen adalah sebuah istilah yang digunakan di dalam 

analisis fungsi gramatikal, yang merujuk kepada sebuah konstituen mayor dari 

struktur kalimat atau klausa, yang umumnya diasosiasikan dengan ‘melengkapi’ 

aksi yang dispesifikasikan oleh verba. Kridalaksana (2001: 114) berpendapat 
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bahwa komplemen adalah “Kata atau frase yang secara gramatikal melengkapi 

kata atau frase lain dengan menjadi subordinat padanya (kata atau frase yang 

bersangkutan); dalam arti yang luas: mencakup objek langsung dan objek tak 

langsung; dalam arti sempit: hanya dipakai oleh ungkapan yang berfungsi sebagai 

keterangan untuk menyatakan waktu, tempat, cara, tujuan, dsb.” 

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

komplemen adalah salah satu unsur kalimat yang dalam analisis gramatikal 

berfungsi untuk melengkapi kata atau frase yang bersangkutan dalam sebuah 

struktur kalimat atau klausa. Komplemen di dalam sebuah klausa atau kalimat 

dapat berupa subjek komplemen (subject complement) ataupun objek komplemen 

(object complement). 

 

1. Subjek Komplemen 

Subjek komplemen atau ‘subject complement’ muncul setelah 

kopula atau ‘linking verb’, dan berasal dari kelas kata ajektiva, nomina, 

pronomina, atau kata atau kelompok kata yang bertindak sebagai sebuah 

ajektif atau sebuah nomina. Subjek komplemen mendefinisikan atau 

mendeskripsikan subjek tersebut. 

Contoh: 

Shelly   is   pretty 
  Kopula  Komplemen (ajektiva) 

Hartman  is   a teacher 
  Kopula  Komplemen (nomina) 
 
The villain  is   him 
   Kopula Komplemen (pronomina) 
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2. Objek Komplemen 

Objek komplemen atau ‘object complement’ muncul setelah 

sebuah objek langsung dan mendeskripsikan, mendefinisikan, atau 

merujuk kepada objek langsung tersebut. Objek komplemen dapat berasal 

dari sebuah nomina, atau sebuah ajektiva, atau kata maupun kelompok 

kata yang bertindak sebagai sebuah nomina atau ajektiva. 

 

Contoh: 

We consider  Joe    a gourmet 
  Objek langsung Objek Komplemen (nomina) 

She paints  the door   red 
  Objek langsung Objek komplemen (ajektiva) 

 

2.1.1.5 Keterangan  

Unsur kelima dari fungsi sintaktis dikenal dengan istilah keterangan atau 

‘adjunct’. Crystal (2008: 12) berpendapat bahwa keterangan atau ‘adjunct’ adalah 

“A term used in grammatical theory to refer to an optional or secondary element 

in a construction: an adjunct may be removed without the structural identity of 

the rest of the construction being affected.” Maksudnya, keterangan adalah sebuah 

istilah yang digunakan di dalam teori gramatikal yang merujuk kepada sebuah 

unsur opsional atau sekunder dalam sebuah konstruksi (bahasa): sebuah 

keterangan dapat di keluarkan tanpa merubah identitas struktural dari keseluruhan 

konstruksi (bahasa) ysng terpengaruh. Kridalaksana (2001: 107) berpendapat 

bahwa keterangan adalah “Kata atau kelompok kata yang dipakai untuk 

meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam klausa.” 
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Dari pendapat-pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa keterangan 

atau ‘adjunct’ adalah unsur kalimat yang bersifat opsional atau sekunder, dapat 

dikeluarkan dari struktur bahasa tanpa merubah inti identitas struktur tersebut, dan 

dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam 

klausa. Unsur keterangan dalam sebuah kalimat dapat terdapat lebih dari dua. 

Biasanya unsur keterangan memberikan kejelasan mengenai lokasi tempat, waktu, 

situasi, ataupun sebab akibat dari sesuatu di dalam sebuah kalimat. Keterangan 

umumnya terbentuk dari kelompok adverbia dan frase preposisi. 

Menurut Cobuild (1992: 285), terdapat berbagai macam jenis keterangan 

atau ‘adjunct’ dalam bahasa Inggris yaitu keterangan arah (adjunct of direction), 

keterangan durasi (adjunct of duration), keterangan frekuensi (adjunct of 

frequency), keterangan tempat (adjunct of place), keterangan waktu (adjunct of 

time), linking adjunct, dan sentence adjuncts. 

 

a. Keterangan Arah 

Keterangan arah atau ‘adjunct of direction’ digunakan untuk 

mengindikasikan tempat yang menjadi tujuan atau arah tujuan dari 

seseorang atau sesuatu. 

Contoh:  

No birds or animal came near (adverbia) 

They dived into the water    (frase preposisi) 
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b. Keterangan Durasi 

Keterangan durasi atau ‘adjunct of duration’ digunakan untuk 

mengindikasikan durasi dari sebuah situasi atau kejadian. 

Contoh: 

She glanced briefly           (adverbia) 

He hadn’t sleep for a moth (frase preposisi) 

 

c. Keterangan Frekuensi 

Keterangan frekuensi atau ‘adjunct of frequency’ digunakan untuk 

mengindikasikan seberapa sering sesuatu terjadi. 

Contoh: 

We often swam at the pool                   (adverbia) 

We had teaching practice on Tuesdays (frase preposisi) 

 

d. Keterangan Tempat 

Keterangan tempat atau ‘adjunct of place’ digunakan untuk 

mengindikasikan tempat dimana sebuah aktivitas terjadi, atau dimana 

seseorang atau sesuatu berada. 

Contoh: 

The information is summarized below          (adverbia) 

The children play at the beach  (frase preposisi) 
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f. Keterangan Waktu 

Keterangan waktu atau ‘adjunct of time digunakan untuk 

mengindikasikan kondisi waktu saat aktivitas akan, sedang, atau sudah 

terjadi. 

Contoh: 

She is coming home tomorrow           (adverbia) 

Vampires slept in the morning  (frase preposisi) 

 

g. Linking Adjunct 

Linking adjunct digunakan untuk mengindikasikan hubungan yang 

dimiliki antara satu kalimat dengan yang lain. 

Contoh: 

He told me not to eat the apple. However, I ate it (adverbia) 

Everyone baby’s face is different. In the same way, every baby’s 
pattern of development is different      (frase preposisi) 

 

h. Sentence Adjunct 

Sentence adjunct digunakan untuk mengindikasikan reaksi ataupun 

opini dari fakta atau situasi tertentu. 

Contoh: 

Surprisingly, most of my help come from technician (adverbia) 

In a way, I like her better than Mark      (frase preposisi) 
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2.1.2 Satuan Gramatikal 

Di dalam kajian sintaksis, satuan gramatikal atau ‘grammatical unit’ 

adalah satuan-satuan atau unit-unit bahasa yang lebih kecil daripada kalimat, yang 

berpengaruh dalam penyusunan kalimat. Quirk (1985: 38) berpendapat,  

“In order to state general rules about the construction of sentences, it is 
constantly necessary to refer to units smaller than the sentence itself: units 
such as those which are commonly referred to by the terms CLAUSE, 
PHRASE, WORD, and MORPHEME.”  

 

Maksudnya, untuk menyatakan peraturan umum mengenai penyusunan 

kalimat, diperlukan unit-unit yang lebih kecil dari kalimat itu sendiri; unit-unit 

tersebut umumnya disebut dengan istilah klausa, frase, kata, dan morfem. 

Kridalaksana (2001: 191) berpendapat bahwa satuan gramatikal adalah “Satuan 

dalam struktur bahasa; yang utama ialah morfem, kata, frase, klausa, kalimat, 

kelompok kalimat, paragraf, dan wacana.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan satuan gramatikal adalah satuan atau unit dalam struktur 

bahasa yang memiliki peran dalam penyusunan kalimat. Susunan satuan 

gramatikal dari yang terkecil menuju yang terbesar adalah morfem, kata, frase, 

klausa dan kalimat. 

 

 2.1.2.1 Morfem 

Crystal (2008: 313) berpendapat morfem adalah “The minimal distinctive 

unit of grammar, and the central concern of morphology.” Maksudnya, morfem 

adalah unit terkecil dari gramatika, dan materi utama dari (bidang studi) morfologi. 

Sedangkan Kridalaksana (2001: 141) berpendapat morfem adalah “Satuan bahasa 
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terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas 

bagian bermakna yang lebih kecil.” Dari pendapat-pendapat di atas penulis 

menyimpulkan morfem adalah unit gramatikal terkecil dalam sistem bahasa yang 

memiliki makna dan tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih 

kecil. 

Umumnya morfem dibagi menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan 

morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri 

sendiri. Contoh morfem bebas adalah ‘dog’, ‘house’, ‘witch’, dll. Sedangkan 

morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri 

sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. 

Contoh morfem terikat adalah afiksasi seperti ‘un-’, ‘re-’, ‘-ish’, dll. 

 

2.1.2.2 Kata 

Crytal (2008: 521) berpendapat bahwa kata adalah “A unit of expression 

which has universal intuitive recognition by native-speakers, in both spoken and 

written language.” Maksudnya, kata adalah sebuah satuan ekspresi yang memiliki 

pengakuan intuitif universal oleh penutur asli, baik dalam bentuk ujaran maupun 

tulisan. Kridalaksana (2001: 98) berpendapat bahwa kata adalah “Satuan bahasa 

yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem 

lain.” Dari pendapat-pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kata adalah 

satuan gramatikal yang terbentuk dari satu atau beberapa morfem sehingga 

memiliki setidaknya satu makna. Contoh kata yang terdiri dari satu morfem 

adalah ‘fire’, ‘run’. Dan contoh kata yang terdiri dari dua morfem seperti 
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‘fireman’(dari morfem ‘fire’ dan ‘man’), ‘running’ (morfem ‘run’ dan sufiks ‘–

ing’). 

 

2.1.2.3 Frase 

Crystal (2008: 367) berpendapat bahwa yang dimaksud frase adalah “A 

term used in grammatical analysis to refer to a single element of structure 

typically containing more than one word, and lacking the subject–predicate 

structure typical of clauses.” Maksudnya, frase adalah sebuah istilah yang 

digunakan dalam analisa gramatika untuk merujuk kepada sebuah unsur struktur 

yang biasanya mempunyai lebih dari satu kata, dan tidak memiliki struktur 

subjek-verba seperti yang ada di dalam klausa. Menurut Kridalaksana (2001: 59) 

yang dimaksud frase adalah “Gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak 

predikatif.” Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa frase adalah 

satuan gramatika yang terdiri dari lebih dari satu kata, yang tidak memiliki 

struktur subjek-verba di dalam susunannya. Terdapat beberapa jenis frase dalam 

bahasa Inggris, yang masing-masing memiliki nama sesuai dengan unsur utama 

kata yang membentuknya. 

 

1. Frase Verba 

Frase verba atau ‘verb phrase’ adalah frase yang terdiri dari sebuah 

verba utama atau ‘main verb’ yang dapat berdiri sendiri sebagai frase 

verba, atau diawali oleh verba lain seperti verba bantu atau ‘auxiliary 

verb’. 
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Contoh: 

The ship  sank 
  Verba Utama 

The ship  was    sinking 
  Verba Bantu  Verba Utama 
 

2. Frase Nominal 

Frase nominal atau ‘noun phrase’ adalah frase yang terdiri dari 

sebuah ‘head’ atau induk kata, yang umumnya berupa nomina, dan sebuah 

unsur lain yang memodifikasi atau melengkapi induk kata tersebut.  

Contoh: 

Fine warm   day  
Pre-Modificator Induk Kata 

 

3. Frase Ajektival 

Frase ajektival atau ‘adjective phrase’ adalah frase yang terdiri dari 

sebuah ajektifa sebagai induk kata, dan mungkin didahului dan/atau diikuti 

oleh unsur modifikasi. 

Contoh:  

The weather was  Incredibly  cold 
Pre-Modificator Induk Kata 

The weather was   Pleasant   enough 
   Induk Kata  Post-Modificator 

 

4. Frase Adverbial 

Frase adverbial atau ‘adverbial phrase’ adalah frase yang 

strukturnya hampir serupa dengan frase ajektival, namun dengan adverbia 

sebagai induk katanya. 
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Contoh: 

I spoke   very    often 
   Pre-Modificator Induk Kata 

I spoke   severely   indeed 
   Induk Kata  Post-Modificator 

 

5. Frase Preposisional 

Frase preposisional atau ‘prepositional phrase’ adalah frase yang 

terdiri dari sebuah preposisi yang diikuti oleh ‘prepositional complement’ 

atau komplemen preposisional, yang umumnya berupa frase nominal. 

Contoh: 

I met her  for   lunch 
  Preposisi Komplemen Preposisional 

 
I met her  on   Saturday morning 
  Preposisi Komplemen Preposisional 

 

2.1.2.4  Klausa  

Crystal (2008: 78) berpendapat klausa adalah “A term used in some models 

of grammar to refer to a unit of grammatical organization smaller than the 

sentence, but larger than phrases, words or morphemes.” Maksudnya, klausa 

adalah sebuah istilah yang digunakan dalam beberapa model gramatika yang 

merujuk kepada sebuah unit gramatikal yang lebih kecil daripada kalimat, tapi 

lebih besar daripada frase, kata maupun morfem. Kridalaksana (2001: 110) 

berpendapat bahwa klausa adalah “Satuan gramatikal berupa kelompok kata yang 

sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan verba, dan mempunyai potensi untuk 

menjadi kalimat.” Dari pendapat-pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 
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yang dimaksud dengan klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari gabungan 

beberapa kata atau frase, memiliki setidaknya sebuah struktur subjek dan verba, 

dan berpotensi untuk berdiri sebagai sebuah kalimat.  

Terdapat berbagai macam jenis-jenis klausa tergantung penggunannya, 

namun dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas dua tipe klausa yang 

berhubungan dengan skripsi ini yaitu yaitu klausa ‘that-’ atau ‘that- clause’, dan 

klausa ‘to- infinitive’ atau ‘to- infinitive clause’. 

 

1. That- Clause 

Sebuah ‘that- clause’ adalah sebuah klausa yang diawali oleh kata 

‘that’ dan umumnya digunakan apabila ingin meng-quote, mengutip, atau 

melaporkan kembali pernyataan atau pemikiran seseorang dengan kata-

kata sendiri.  

Contoh: 

I told him that nothing was going to happen to me (pernyataan) 

He thought that the attempt was hopeless  (pemikiran) 

  

Apabila fokus dari klausa atau kalimat tesebut adalah 

pernyataannya dan bukan siapa yang menyatakan hal tersebut, seperti 

fakta atau pengetahuan umum, ‘that- clause’ digunakan dalam bentuk 

pasif dan pronomina impersonal it mengisi posisi subjek. 

It  is believed  that the world is round 
Subjek   ‘that- clause’ 

It  is assumed  that the government will remain in power 
Subjek   ‘that- clause’ 
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2. ‘to’- infinitive clause 

Sebuah ‘to- infinitive clause’ adalah sebuah klausa yang verba 

utamanya adalah sebuah verba ‘base form’ atau verba bentuk dasar.  ‘to- 

infinitive clause’ dapat digunakan apabila ingin meng-quote, mengutip, 

atau melaporkan kembali perintah, permintaan, nasihat, atau niatan 

seseorang dengan kata-kata sendiri.  

Contoh: 

He commanded me to stay here            (perintah) 

She asked him to go outside       (permintaan) 

The doctor advised me to go see a neurologist           (nasihat) 

The villagers warned me to be careful inside the forest (niatan) 

  

‘To- infinitive clause’ mempunyai struktur yang serupa dengan 

‘that- clause’ saat fokus dari sebuah kalimat atau klausa tersebut adalah 

pernyataan dan bukan pelakunya. Pronomina impersonal it tetap mengisi 

bagian subjek diikuti oleh ‘to- infinitive clause’. Umumnya struktur seperti 

ini digunakan untuk mengomentari sebuah situasi atau aktivitas. 

Contoh: 

It   is hard   to remember every student names’ 
Subjek    ‘to- infinitive clause’ 

 

2.1.2.5 Kalimat  

Crystal (2008: 432) berpendapat kalimat adalah “The largest structural 

unit in terms of which the grammar of a language is organized.” Maksudnya, 

kalimat adalah struktur unit terbesar dimana gramatika sebuah bahasa diatur. 



26 

 

 

 

Kridalaksana (2001: 92) kalimat adalah “Satuan bahasa yang secara relatif berdiri 

sendiri, mempunyai intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari 

klausa.” Dari pendapat-pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kalimat 

adalah unit gramatikal terbesar yang terdiri dari satu atau beberapa klausa, 

memiliki intonasi final dan relatif dapat berdiri sendiri.  

Menurut Quirk (1985: 53), dengan mengeluarkan unsur keterangan yang 

bersifat opsional dalam sebuah kalimat, akan muncul susunan atau pola inti dari 

setiap struktur klausa yang membentuk kalimat tersebut. Sujatna (2008: 33) 

memberikan beberapa contoh jenis pola klausa dalam kalimat bahasa Inggris: 

 

1. Subjek + Verba 

He   slept 
Subjek Verba 

 

2. Subjek + Verba + Objek 

They   buy   a new house 
Subjek Verba  Objek 
 

3. Subjek + Verba + Komplemen 

She   is   a singer 
Subjek  Verba    Komplemen 

 

4. Subjek + Verba + Keterangan 

Sheila  was   at home 
Subjek   Verba   Keterangan 

 

5. Subjek + Verba + Objek (langsung) + Objek (tak langsung) 

They   gave   me    a new book 
Subjek   Verba    Objek (langsung)  Objek (tak langsung) 



27 

 

 

 

 
6. Subjek + Verba + Objek + Komplemen 

I   appointed  her   the leader of the team 
Subjek   Verba    Objek    Komplemen 

 

7. Subjek + Verba + Objek + Keterangan 

They   kept   him   in bed 
Subjek  Verba   Objek   Keterangan 

 

 

2.1.3 Kelas Kata 

Leech (2006: 126) berpendapat “Word class (traditional term: part of 

speech) is a set of words which form a class in terms of their similarity of form, 

function and meaning.” Maksudnya, kelas kata (istilah tradisional: part of speech) 

adalah satu set kata-kata yang membentuk sebuah kelas berdasarkan kesamaan 

bentuk, fungsi dan makna. Quirk (1985: 73) berpendapat “The term ‘word 

classes’ (or more particularly the traditional term ‘parts of speech’) has been 

normally understood to refer to the most general categories to which lexical items 

can be appropriately assigned.” Maksudnya, istilah ‘word classes’ (atau yang 

lebih umum dikenal dengan istilah ‘pasts of speech’) umumnya dapat dimengerti 

sebagai kategori yang paling umum dimana unit-unit leksikal dapat ditempatkan 

dengan sesuai (berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi dan makna).  

Lebih jauh Quirk (1985: 67) membagi kelas kata tersebut menjadi dua 

kelas; yaitu ‘closed classes’ atau kelas tertutup dan ‘open classes’ atau kelas 

terbuka.  
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2.1.3.1 Kelas Kata Terbuka 

Kelas kata terbuka dikenal juga sebagai kategori terbuka atau ‘open 

category’, atau ‘major lexical category’ (O’grady, 1989: 127). Anggota-anggota 

dari kategori ini adalah nomina (noun), verba (verb), ajektiva (adjective), dan 

adverbia (adverb). Dalam kategori inilah kata-kata baru dapat dimasukkan seperti 

yang dikatakan oleh O’Grady (1989: 127) “Major lexical categories are lexical 

classes in which membership in those categories is open in the sense that new 

words are always being added.” Selain itu O’Grady (1989: 89) juga 

menambahkan bahwa anggota-anggota dari kategori leksikal besar dapat disebut 

sebagai ‘content words’ atau ‘lexical words’. ‘Content words’ adalah kategori 

dimana kata-kata yang menjadi anggotanya memiliki arti leksikal dan sebagian 

besar tidak memiliki arti grammatika. 

 

1. Nomina  

Salah satu kategori dalam kategori leksikal besar adalah nomina. 

Umumnya nomina digunakan sebagai rujukan atas sesuatu baik itu 

seseorang, sebuah tempat, maupun benda, baik nyata maupun abstrak yang 

menjadi pelaku atau yang dibicarakan dalam sebuah klausa. Crystal (2008: 

333) berpendapat nomina adalah “A term used in the grammatical 

classification of words, traditionally defined as the ‘name of a person, 

place or thing.” Maksudnya, nomina adalah sebuah istilah yang digunakan 

dalam klasifikasi gramatika dari kata-kata, yang secara sederhana 

mendefinisikan nama dari seseorang, tempat, ataupun benda. Nomina juga 

merupakan salah satu kategori yang memiliki jumlah anggota terbesar 
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dalam kategori sintaktis, seperti yang diungkapkan oleh Sujatna (2008: 72) 

“Noun is the largest class of words.” 

Menurut Cobuild (1992: 2), “Noun groups tell us which people or 

things are being talked about.” Cobuild berpendapat bahwa nomina 

memberikan informasi mengenai orang atau benda yang dibicarakan. 

Lebih lanjut lagi Cobuild menjelaskan bahwa sebuah nomina dapat 

mengisi posisi subjek, objek, ataupun komplemen dalam sebuah klausa 

seperti contoh berikut: 

Contoh: 

Women tend not to have as much money as men     (sebagai subjek) 

I couldn’t feel anger against him    (sebagai objek) 

They were teachers       (sebagai komplemen) 

 

2. Verba  

Kategori kedua dalam kategori kategori leksikal besar adalah verba 

atau ‘verb’. Verba sering digunakan sebagai rujukan atas sesuatu kegiatan, 

aksi, proses, atau situasi yang umumnya dialami oleh sebuah nomina 

dalam sebuah klausa. Sesuai yang di katakan oleh Cobuild (1992: 137) “A 

verb group, which indicates what sort of action, process, or state you are 

talking about.” Maksudnya, kelompok verba adalah yang mengindikasikan 

jenis aksi, proses atau situasi yang tengah diperbincangkan. Crystal (2008: 

510) berpendapat verba adalah “A term used in the grammatical 

classification of words, to refer to a class traditionally defined as ‘doing’ 

or ‘action’ words.” Maksudnya, verba adalah sebuah istilah yang 
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digunakan dalam klasifikasi gramatika dari kata-kata, yang merujuk 

kepada kelas kata yang mendefinisikan suatu aksi atau perbuatan. 

Contoh: 

The girl screamed 

I hate sport 

He paints everyday 

Dalam pembahasan mengenai penggunaan pronomina impersonal 

it, salah satu jenis verba yang penulis akan bahas dalam skripsi ini yaitu 

‘link verb’ atau kopula. Yang dimaksud ‘link verb’ atau kopula menurut 

Crystal (2008: 116) adalah “A verb which has little independent meaning, 

and whose main function is to relate other elements of clause structure, 

especially subject and complement.” Maksudnya, kopula adalah verba 

yang memiliki sedikit makna independen, dan yang fungsi utamanya 

adalah untuk menghubungkan unsur-unsur klausa di dalam struktur 

terutama subjek dan komplemen.  

Dalam hubungannya dengan subjek impersonal, kopula ‘be’ sering 

digunakan sebagai Verba dalam klausa atau kalimat dengan ‘it’ sebagai 

subjeknya.  

Contoh: 

It   was   very quiet  in the hut 
Subjek  Kopula  Komplemen Keterangan 

 

3. Ajektiva  

Kategori ketiga dalam kategori kategori leksikal besar adalah 

ajektiva. Menurut Crystal, (2008: 11) ajektiva adalah “A term used in the 
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grammatical classification of words to refer to the main set of items which 

specify the attributes of nouns.” Maksudnya ajektiva adalah sebuah istilah 

dalam klasifikasi gramatika dari kata-kata yang merujuk kepada 

seperangkat kata yang menspesifikasikan atribut dari nomina. Cobuild 

(1992: 62) juga mengungkapkan ajektiva adalah “One way of giving more 

information within a noun group about people or things is by the use of an 

adjective.” Maksudnya ajektiva adalah salah satu jalan dalam memberikan 

informasi lebih mengenai orang-orang ataupun benda-denda dalam sebuah 

kelompok nomina. 

Umumnya ajektiva digunakan apabila penutur ingin memberikan 

informasi lebih mengenai sesuatu yang tidak tersampaikan apabila hanya 

menggunakan nomina saja. Penggunaan ajektiva dapat 

mengidentifikasikan atau memberikan deskripsi yang lebih mendetail atas 

nomina yang dituju. Lihat contoh berikut: 

A new idea 

A beautiful painting 

An old man 

 

4. Adverbia 

Menurut Cobuild, (1992: 281),  

“An adjunct is a word or group of words which you add to a clause 
when you want to say something about the circumstances of an 
event or situation, for example when it occurs, how it occurs, how 
much it occurs, or where it occurs.”  
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Maksudnya, sebuah adverbia adalah sebuah kata atau kelompok 

kata yang ditambahkan ke sebuah klausa saat ingin mengatakan sesuatu 

mengenai sebuah kejadian atau situasi, sebagai contoh kapan, bagaimana, 

seberapa sering, atau dimana hal tersebut terjadi. Selain itu Crystal, (2008: 

14) berpendapat bahwa adverbia adalah “A term used in the grammatical 

classification of words to refer to a heterogeneous group of items whose 

most frequent function is to specify the mode of action of the verb.” 

Maksudnya, adverbia adalah sebuah istilah yang digunakan di dalam 

klasifikasi gramatika dari kata-kata- yang merujuk kepada kelompok kata 

heterogen yang fungsi terbesarnya adalah untuk menspesifikasikan jenis 

aksi dari verba. 

Apabila kategori ajektiva berfungsi untuk memodifikasi nomina, 

maka adverbia berfungsi untuk memodifikasi verba. Adverbia dalam 

sebuah klausa biasanya digunakan untuk menjelaskan keadaan dari sebuah 

kegiatan ataupun keadaan, seperti kapan, dimana, bagaimana kegiatan itu 

terjadi. Lihat contoh berikut: 

Contoh: 

I was soon lost 

She laughed quietly 

He fumbled in his pocket 

 

2.1.3.2 Kelas Kata Tertutup 

Kelas kata tertutup mempunyai nama lain yaitu kategori tertutup atau 

‘closed category’, atau ‘minor lexical categories’ (O’Grady, 1989: 127). Anggota-
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anggota dari kategori ini determinator (determiner), verba bantu (auxiliary verb), 

preposisi (preposition), konjungsi (conjunction) dan pronomina (pronoun). 

O’Grady (1989: 127) berpendapat “Minor lexical categories is a lexical class in 

which membership is closed in the sense that it is restricted to a fixed set of 

elements already in the language.” Maksudnya, anggota-anggota dari kategori 

leksikal kecil terbatas berdasarkan unsur-unsur yang sudah ditetapkan di dalam 

bahasa. Selain itu O’Grady (1989: 89) juga menambahkan bahwa anggota-

anggota dari kelas tertutup dapat disebut sebagai ‘function words’. Berbeda 

dengan ‘content words’ yang mana kata-kata yang menjadi anggotanya memiliki 

arti leksikal, anggota-anggota ‘function words’ sebagian besar tidak memiliki arti 

leksikal dan berfungsi dalam penyusunan struktur grammatika. Dengan kata lain, 

arti dari ‘function words’ tidak dapat dilihat dengan makna kamus melainkan 

dengan mengerti bagaimana penggabungan ‘function words’ tersebut dengan kata-

kata lain sehingga menciptakan sebuak struktur gramatika. 

 

1. Determinator  

O’Grady (1989: 449) berpendapat bahwa “Determiner is a minor 

lexical category whose members combine with nouns to form noun phrase 

and specify whether the noun is definite or indefinite.” Maksudnya, 

determinator atau ‘determiner’ ialah kategori leksikal dimana anggota-

anggotanya digabungkan dengan nomina untuk membentuk frase nominal 

dan menerangkan apakah nomina tersebut tentu atau tidak tentu. 

Contoh: 

The girls were not in the house 
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The sun begun to turn crimson 

 

2. Verba Bantu 

Menurut O’Grady (1989: 449), yang dimaksud dengan verba bantu 

atau ‘auxiliary verb’ dalam bahasa Inggris adalah “Averb that occurs with 

a regular or main verb.” Maksudnya verba bantu ialah verba yang muncul 

dengan verba utama.  

Contoh: 

He has left 

You ate, didn’t you? 

 

3. Preposisi  

Menurut pendapat dari Cobuild (1992: 296) preposisi adalah “A 

preposition is a word which opens up the possibilities of saying more 

about a thing or an action.” Maksud dari pendapat di atas, preposisi 

adalah kata ataupun kelompok kata yang dapat memberikan informasi 

lebih mengenai sesuatu benda ataupun kegiatan. Cobuild (1992: 296) juga 

menambahkan “The most basic use of most prepositions is to indicate 

position and direction.” Maksudnya, penggunaan preposisi yang paling 

umum adalah untuk memberikan informasi berupa indikasi posisi maupun 

arah. Seperti contoh berikut: 

Contoh: 

On your left is a river 

The voice was coming from my apartment 
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He was sitting towards the rear end of the room 

 

4. Konjungsi  

Menurut Crystal (2008: 101), yang dimaksud konjungsi dalam 

bahasa Inggris adalah “A term used in the grammatical classification of 

words to refer to an item or a process whose primary function is to 

connect words or other constructions.” Maksudnya, konjungsi adalah 

sebuah istilah dalam klasifikasi gramatika dari kata-kata yang merujuk 

kepada sebuah ‘item’ atau proses yang fungsi utamanya adalah untuk 

menghubungkan kata-kata atau konstruksi lainnya. Sedangkan Cobuild 

(1992: 342) berpendapat “When you put two clauses into one sentence, you 

use a conjunction to link them and to indicate the relationship between 

them.” Maksudnya, konjungsi adalah kata yang digunakan untuk 

menghubungkan dua klausa menjadi satu kalimat dan mengindikasikan 

hubungan diantara kedua klausa tersebut. Dari pendapat di atas, dapat 

penulis simpulkan bahwa konjungsi adalah kategori yang bertugas untuk 

menyambung atau menghubungkan dua atau lebih klausa menjadi satu 

kalimat. Contoh konjungsi sebagai berikut: 

I’m an old man and I’m sick 

My son had a car but he doesn’t take me for a drive 

When he stopped, no one said anything 
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5. Pronomina  

Crystal (2008: 392) berpendapat bahwa pronomina adalah “A term 

used in the grammatical classification of words, referring to the closed set 

of items which can be used to substitute for a noun phrase (or single 

noun).” Maksudnya, pronomina adalah klasifikasi gramatikal dari kata-

kata, yang merujuk pada satu paket ‘item’ (kata) yang terbatas, yang dapat 

digunakan untuk menggantikan sebuah frase nominal (atau nomina). 

Menurut Cobuild (1992: xxiii), pronomina adalah “A word used instead of 

a noun, when you do not want to name someone or something directly.” 

Cobuild berpendapat bahwa pronomina adalah sebuah kata yang 

digunakan selain sebuah nomina, saat bertujuan untuk tidak menamai 

seseorang atau sesuatu secara langsung. 

Malmkjaer (2004: 247) berpendapat bahwa “Pronoun is a part of 

speech that can substitute for the proper name of anyone and that 

indicates a definite person”. Malmkjaer berpendapat bahwa pronomina 

adalah bagian dari kelas kata yang dapat menggantikan sebuah nama 

(nomina) dari siapapun dan mengindikasikan secara pasti seseorang 

tersebut. Dari beberapa pengertian ‘pronoun’ atau pronomina di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa pronomina adalah kelas kata yang 

berfungsi untuk mengganti sebuah nomina atau frase nominal di dalam 

klausa atau kalimat.  

Quirk, (1985: 335) berpendapat, 

“Semantically, a pronoun may be a ‘pro-form’ in any of the three 
senses illustrated in the following example: 
Margot longed for a bicycle, and at last (C) somebody gave (B) her 
(A) a brand new one.  
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(A) It may substitute for some word or phrase (as one may 
substitute for a noun, and therefore be a ‘pronoun’ in a quite 
literal sense).(B) It may signal, as personal pronouns like her do, 
that reference is being made to something which is given or known 
within the linguistic or situational context. (C) It may stand for a 
very general concept, so that its reference includes the reference of 
untold more specific noun phrases: somebody, for example, 
indicates a broad class of people including a girl, a man, a 
secretary, etc” 

 

Menurut Quirk (1985: 335), secara semantik pronomina mungkin 

merupakan sebuah ‘pro-form’ atau bentuk sulih dari contoh berikut: 

Margot longed for a bicycle, and at last (C) somebody gave (B) her 

(A) a brand new one. 

Dari contoh di atas Quirk menyimpulkan bahwa pronomina: 

a) Dapat menggantikan beberapa kata atau frase (seperti kata ‘one’ 

dapat menggantikan sebuah nomina, sehingga dapat diartikan 

sebagai pronomina secara literal). 

b) Menandakan bahwa pronomina persona seperti ‘her’, rujukan dari 

sebuah pronomina merujuk pada sesuatu yang telah ditunjuk atau 

diketahui dalam konteks linguistik maupun situasional. 

c) Mungkin merujuk pada suatu konsep umum, dimana rujukan dari 

pronomina tersebut tidak dijelaskan dalam sebuah frase nominal 

yang spesifik: ‘somebody’, sebagai contoh, menandakan kelas 

umum dari orang termasuk ‘a girl’, ‘a man’, ‘a secretary’, dll. 

Ada berbagai macam jenis pronomina yang dapat digunakan dalam 

bahasa Inggris, Cobuild (1992: 28) memberikan beberapa contohnya 

sebagai berikut: 
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a. Pronomina Persona 

Cobuild (1992: 29) berpendapat bahwa “You use personal 

pronouns to refer to yourself, the people you are talking to, or the 

people of things you are talking about.” Maksudnya, pronomina 

persona digunakan saat pronomina tersebut merujuk kepada diri 

sendiri, orang atau benda yang dibicarakan. Sedangkan 

Kridalaksana (179: 2001) menuturkan bahwa pronomina persona 

adalah “pronomina yang menunjuk kategori persona seperti saya 

P(I), ia (He, She),mereka (They, Them), dsb.” 

Di dalam pronomina persona, terdapat dua paket pronomina 

yang digunakan untuk merujuk kepada subjek atau objek dari 

sebuah klausa.  

Tabel-tabel di bawah ini merupakan tabel pronomina 

persona baik sebagai subjek dan objek: 

Tabel 1 Daftar Pronomina Persona sebagai Subjek 
Person Singular Plural 

1st person I We 
2nd person You You 

3rd person 
He 
she 
it 

They 

 

Tabel 2 Daftar Pronomina Persona sebagai Objek 
Person Singular Plural 

1st person me Us 
2nd person You You 

3rd person 
Him 
her 
it 

Them 
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Contoh: 

I read a book. It was good 

Anna works in my office. I knew her well 

John has a car. He drives it to work 

I like tea. Do you like it too? 

 

Penggunaan pronomina it dalam pronomina personal 

biasanya digunakan untuk menggantikan pelaku yang tidak ber-

gender, sebagai contoh pelakunya adalah sebuah objek mati, 

tempat, organisasi, ataupun sesuatu yang abstrak. 

Contoh: 

I’ve just bought Murdoch’s new book. It’s a very long novel 

Have you been to London? Yes, it was very crowded 

How many people saw the BBC when it started 

broadcasting in 1937? 

 

Pronomina ‘it’ juga sering digunakan untuk merujuk 

kepada binatang saat jenis kelaminnya tidak diketahui atau 

dianggap tidak penting. Beberapa orang juga menggunakan ‘it’ 

untuk mengganti nomina yang berhubungan dengan bayi. 

Contoh: 

The bear came at Patrick; it had thick fur 

How Winifred loved the baby! And how Stephanie hated it! 
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b. Pronomina Posesif  

Pronomina posesif umumnya digunakan saat 

membicarakan orang atau benda yang memiliki hubungan dengan 

benda lain, biasanya bersifat kepemilikan atau berhubungan satu 

dengan yang lain.  

Berikut merupakan tabel dari pronomina posesif: 

                            Tabel 3 Daftar Pronomina Posesif 
Person Singular Plural 

1st person mine Ours 
2nd person Yours  

3rd person His 
hers Theirs 

 

Contoh: 

He was an old friend of mine 

It was his fault, not theirs 

The difference between her ideas and ours is too far 

 

c. Pronomina Refleksif  

Pronomina refleksif digunakan apabila objek langsung 

(direct object) atau objek tak langsung (indirect object) dari sebuah 

verba merupakan orang atau benda yang sama. 

Berikut merupakan tabel dari pronomina refleksif: 

                               Tabel 4 Daftar Pronomina Refleksif 
Person Singular Plural 

1st person Myself Ourselves 
2nd person Yourself Yourselves 

3rd person 
Himself 
Herself 
Itself 

Themshelves 
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Contoh: 

He forced himself to lie absolutely still 

I’m sure history repeats itself 

All of us shook hands and introduced ourselves 

 

d. Pronomina Demonstratif  

Apabila ada penggunaan kata ‘this’ (ini), ‘that’ (itu), ‘these’ 

(ini jamak) dan ‘those’ (itu jamak) digunakan sebagai pronomina, 

maka pronomina tersebut merupakan pronomina demonstratif. 

Pronomina ini dapat digunakan sebagai subjek ataupun objek 

sebuah klausa.  

Contoh: 

This is a list of the rule 

That looks interesting 

I brought you these grapes 

 

e. Pronomina Tak Tentu (Indefinite Pronoun) 

Saat rujukan pada orang atau benda tidak diketahui atau 

tidak penting identitasnya, sebuah pronomina tak tentu atau 

‘indefinite pronoun’ dapat digunakan.  

Berikut ini merupakan tabel dari pronomina tak tentu: 

Tabel 5 Daftar Pronomina Tak Tentu 
Anybody Everybody Nobody Somebody 
Anyone Everyone No one\no-one Someone 
Anything Everything Nothing Something 
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Contoh: 

Everything was ready 

Jane said nothing at the moment 

That was nobody’s business 

 

f. Pronomina Resiprokal  

Pronomina resiprokal atau ‘reciprocal pronoun’ biasanya 

menggunakan kata ‘each other’ dan ‘one another’ untuk 

mengindikasikan bahwa sesuatu memiliki hubungan timbal-balik, 

baik dalam bentuk sebuah kegiatan, perasaan atau situasi. 

Contoh: 

We help each other a lot 

They sent each other gifts from time to time 

I listened to the stags answering one another from hill to 

hill 

 

g. Pronomina Relatif  

Saat sebuah kalimat yang terdiri dari sebuah klausa utama 

yang diikuti oleh sebuah klausa relatif (relative clause) yang 

diawali oleh kata ‘who’, ‘whom’, ‘which’, atau ‘that’, kata-kata 

tersebut merupakan contoh dari pronomina relatif. Pronomina 

relatif memiliki dua kegunaan; yang pertama, sebagai pronomina 

mereka merupakan kata ganti dari sebuah nomina, dan yang kedua 
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mereka juga berfungsi sebagai konjungsi yang menyatukan klausa-

klausa. 

Contoh: 

He’s the man who I saw last night 

Shee’s the girl whom I will marry 

That was the house in which she was born 

It was the first bed that she had ever slept in 

 

h.  Pronomina Interogatif  

Salah satu cara untuk memberikan pertanyaan adalah 

dengan menggunakan pronomina interogatif. Pronomina ini 

memiliki kata – kata seperti ‘who’, ‘whose’, ‘whom’, ‘what’, dan 

‘which’ yang mana kata-kata tersebut dapat digunakan sebagai 

subjek ataupun objek sebuah klausa. 

Contoh penggunaan pronomina interogatif: 

Who was at the door? 

Which came first, chicken or egg? 

He wondered what Daintry would do 

I asked her whom she had been talking to 

 

Dari beberapa jenis pronomina di atas, ada pronomina yang tidak 

termasuk dari kategori tersebut yaitu pronomina impersonal. Berbeda 

dengan pronomina-pronomina yang lain, pronomina impersonal umumnya 

tidak memiliki atau tidak diketahui rujukannya, bila dibandingkan dengan 
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pronomina personal (pronomina yang memiliki rujukan). Untuk lebih 

jelasnya, pronomina impersonal akan dibahas lebih lanjut di sub-bab 

selanjutnya. 

 

2.1.4 Pronomina Impersonal It 

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Pronomina Impersonal It Sebagai 

Subjek Impersonal Dalam Novel Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Karya J. 

K. Rowling: Kajian Sintaktis dan Semantis, penulis akan menjelaskan secara 

mendalam mengenai pronomina impersonal it atau it impersonal pronoun. 

Radford (2004: 64) berpendapat “Pronouns with no intrinsic meaning which are 

used in order to satisfy the syntactic requirements for a finite auxiliary like 

was/has to have a subject.” Maksudnya pronomina impersonal adalah pronomina 

yang tidak memiliki makna intrinsik dan digunakan hanya untuk mengisi syarat 

sintaktis untuk sebuah ‘finite auxiliary’ seperti ‘was’ atau ‘has’ untuk memiliki 

sebuah subjek.  

Quirk (1985: 349) berpendapat “Since it is the most neutral and 

semantically unmarked of the personal pronouns, it is used as an ‘empty’ or 

‘prop’ subject, especially in expressions denoting time, distance, or atmospheric 

conditions. …. This 'PROP it', if it has any meaning at all, refers quite generally 

to the time or place of the event or state in question.” Menurut Quirk, dikarenakan 

kata ‘it’ yang bersifat netral dan secara semantis tidak memiliki arti khusus, ‘it’ 

digunakan sebagai subjek impersonal atau ‘prop subject’, terutama untuk 

mengekspresikan waktu, jarak atau situasi atmosfer (lingkungan sekitar). Jikapun 

‘prop it’ ini memiliki makna, biasanya makna tersebut merujuk secara umum 
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kepada waktu atau keadaan tempat terjadinya sebuah kejadian atau kondisi yang 

berhubungan. Menurut Haiman dan Beninca (1992: 181) berpendapat “…English 

have meaningless space-filling pronouns which occupy sentence-initial position 

when the logical subject of the sentence is presented sentence-finally, or is 

absent.” Maksudnya, bahasa Inggris memiliki pronomina pengisi tempat yang 

tidak memiliki arti yang menempati posisi awal sebuah kalimat saat subjek logis 

kalimat tersebut tidak dapat direpresentasikan.  

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pronomina 

impersonal it adalah pronomina yang tidak memiliki rujukan yang jelas, namun 

secara sintaksis diperlukan untuk mengisi posisi salah satu unsur kalimat, 

terutama unsur subjek, dalam sebuah struktur gramatikal agar struktur tersebut 

menjadi sempurna (memiliki subjek dan Verba). Walaupun mungkin terdapat 

makna dari pronomina impersonal it tersebut, biasanya merujuk secara umum 

kepada waktu atau keadaan tempat dari suatu kejadian atau kondisi yang 

berhubungan. 

Chafe (1970) dan Bolinger (1977) dalam Celce-Muria (1999: 283) 

berpendapat bahwa impersonal it dapat bersifat ambient yang dapat dianalogikan 

sebagai pronomina impersonal it untuk ‘weather’, ‘atmosphere’, dan ‘time’. 

Secara gramatikal penggunaan pronomina impersonal it sangat dibutuhkan untuk 

mengisi posisi subjek dari sebuah struktur, namun secara leksikal masih memiliki 

keraguan akan rujukan dari pronomina tersebut. Pengartian dari pronomina 

impersonal it itu sendiri merupakan turunan dari arti kalimat tesebut secara 

keseluruhan, yang mana pengguna bahasa dapat mengerti apa yang sedang 
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dibicarakan, meskipun tidak dapat menunjukkan secara rinci nomina mana yang 

dirujuk oleh pronomina impersonal tersebut. 

Contoh: 

1) It is a good day to go to the zoo.  

2) is a good day to go to the zoo *. 

3) a good day to go to the zoo. 

 

Dalam contoh 1), penggunaan pronomina ‘It’ tidak merujuk pada nomina 

apapun. Namun kalimat tersebut akan terasa janggal apabila pronomina ‘It’ tidak 

ada karena apabila demikian maka kalimat di atas menjadi tidak bersubjek 

sehingga secara gramatikal dianggap tidak sah seperti dalam contoh 2). Pada 

contoh 3) tidak menggunakan pronomina ‘It’ namun tetap dianggap benar secara 

gramatikal karena memiliki fungsi subjek yaitu ‘a good day’. Namun contoh 3) 

tidak dapat disebut sebagai kalimat melainkan klausa nomina karena secara 

semantik belum memiliki arti yang penuh. 

 Cobuild (1992: 411) mengungkapkan bahwa penggunaan pronomina 

impersonal biasanya terjadi pada saat informasi yang dimiliki oleh sebuah klausa 

atau kalimat lebih penting daripada pelaku ataupun objek dari kalimat atau klausa 

tersebut. Cobuild juga menyebutkan bahwa pada saat kita ingin menyampaikan 

sebuah informasi yang biasanya diekspresikan melalui sebuah ajektiva, namun 

sebuah ajektiva tidak dapat berdiri sendiri dan berfungsi sebagai subjek dari 

sebuah klausa, kita dapat menggunakan struktur pronomina impersonal dimana 

ajektiva tersebut menjadi sebuah komplemen dengan kata ‘it’ sebagai subjeknya.  
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Contoh: 

It’s lonely here. 

It had been raining all day. 

It is seven o’clock. 

 

Penggunaan pronomina seperti contoh di atas sering disebut sebagai 

penggunaan impersonal. Perlu diperhatikan juga bahwa penggunaan pronomina 

impersonal it seperti contoh di atas berbeda dengan penggunaan pronomina 

personal it, dimana pronomina tersebut biasanya memiliki rujukan kepada grup 

nomina tertentu. 

Contoh: 

The sun kept changing everything as it moved across the sky. 

 

Contoh pronomina it di atas adalah contoh pronomina personal dan bukan 

pronomina impersonal. Hal ini disebabkan karena kata ‘it’ tersebut memiliki 

rujukan atas nomina yang ia gantikan yaitu ‘the sun’. Menurut Cobuild (1992: 411) 

penggunaan pronomina impersonal it dapat dibedakan menjadi empat macam; 

yaitu describing a place or situation atau deskripsi sebuah tempat atau situasi, 

talking about weather and time atau sebagai deskripsi cuaca dan waktu, 

commenting on an action activity, or experience atau komentar terhadap kegiatan, 

tindakan, atau pengalaman, dan commenting on a fact that you are about to 

mention atau komentar terhadap sebuah fakta yang akan disebutkan.  
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2.1.4.1 Pronomina Impersonal It sebagai Deskripsi Tempat atau Situasi  

Penggunaan pronomina impersonal it sebagai deskripsi tempat atau situasi 

(describing a place or situation) adalah penggunaan pronomina impersonal it 

dalam sebuah struktur gramatikal dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

pengalaman dalam sebuah situasi atau tempat tertentu. Struktur yang dipakai 

adalah pronomina impersonal it diikuti oleh kopula seperti ‘be’, sebuah ajektiva, 

dan sebuah keterangan dari tempat (adjunct of place). 

Contoh: 

It   was   terribly cold  in the trucks 
Pron. Imp. Kopula  Ajektiva Keterangan (tempat) 
It   is   nice   down there 
Pron. Imp. Kopula  Ajektiva Keterangan (tempat) 

 

2.1.4.2 Pronomina Impersonal It sebagai Deskripsi Cuaca dan Waktu 

Penggunaan pronomina impersonal it sebagai deskripsi cempat dan waktu 

(talking about weather and time) adalah penggunaan pronomina impersonal it 

dalam sebuah struktur gramatikal dengan tujuan untuk mendeskripsikan informasi 

mengenai kondisi cuaca atau waktu.  

 

1. Pronomina Impersonal It sebagai Deskripsi Cuaca 

a. Struktur yang dipakai untuk mendeskripsikan cuaca adalah 

pronomina impersonal it digunakan sebagai subjek dari dari sebuah verba 

apabila ingin mendeskripsikan informasi mengenai cuaca. 

Contoh: 

It   was pouring  with rain 
Pron. Imp. Verba  Komplemen 
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Berikut merupakan tabel dari verba yang digunakan sebagai 

deskripsi cuaca: 

Tabel 6 Verba untuk Deskripsi Cuaca 
drizzle pouring sleet thundering 
hailing raining snowing  

 

Cuaca juga dapat diungkapkan melalui struktur ‘it’ diikuti oleh 

‘be’ dan sebuah komplemen. Komplemen tersebut bisa sebuah ajektiva 

ataupun sebuah ajektiva diikuti oleh sebuah nomina yang merujuk pada 

periode waktu tertentu.  

Contoh:  

It   was   very windy 
Pron. Imp. Verba  Komplemen 

It   was   a warm sunny evening 
Pron. Imp. Verba  Komplemen 

 

Berikut merupakan tabel dari ajektiva yang digunakan sebagai 

deskripsi cuaca: 

           Tabel 7 Daftar Ajektiva untuk Deskripsi Cuaca 
Bitter Cold Freezing Musty Warm 
Blowy Cool Frosty Muggy Wet 
Blustery Damp Hot Rainy Windy 
Boiling Dark Humid Showery 

 Breezy Dry Icy Stormy 
Chilly Fine Light Sunny 
Cloudy Foggy Lovely Thundery 

 

Sebagai tambahan, apabila ingin mendeskripsikan perubahan 

dalam cuaca atau tingkat cahaya dapat menggunakan struktur ‘it’ diikuti 

verba ‘get’ dan sebuah komplemen ajektiva. 
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Contoh: 

It   was getting  cold 
Pron. Imp. Verba ‘get’ Komplemen 

It   is getting  dark 
Pron. Imp. Verba ‘get’ Komplemen 

 

2. Pronomina Impersonal It sebagai Deskripsi Waktu 

Struktur yang dipakai untuk mendeskripsikan waktu, hari, ataupun 

tanggal adalah pronomina impersonal it digunakan sebagai subjek diikuti 

oleh kopula ‘be’ dan sebuah komplemen. 

 

Contoh: 

It   is   eight o’clock 
Pron. Imp. Kopula  Komplemen (waktu) 

It   is   Saturday afternoon  
Pron. Imp. Kopula  Komplemen (waktu) 

It   was   July 
Pron. Imp. Kopula  Komplemen (waktu) 

 

Struktur pronomina impersonal it yang digunakan untuk 

menekankan pada waktu dari suatu kejadian ekspresi waktu dapat disusun 

dengan menggunakan ‘It’ diikuti oleh kopula ‘be’ dan grup nomina yang 

merujuk pada waktu.  

 

a. Menggunakan kata ‘when’ untuk mengekspresikan kapan 

kejadian itu terjadi. 

It was 11 o’clock at night when 16 armed men came to my house 
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It was nearly midnight when Kunta finally slept 

 

b. Menggunakan ‘since’ untuk mengekspresikan durasi waktu saat 

kejadian itu terjadi. 

It’s two weeks now since I wrote to you 

It was forty years since the war 

 

c. Menggunakan ‘before’ untuk mengekspresikan durasi selang 

waktu antara dua kejadian. 

It was ninety days before Rodin’s search was over. 

It was four minutes before half-time 

 

d. Menggunakan ‘to’ untuk mengekspresikan seberapa cepat suatu 

kejadian akan terjadi.  

It’s two days to D-day 

 

2.1.4.3 Pronomina Impersonal It sebagai Komentar Terhadap Kegiatan, 

Tindakan, atau Pengalaman 

Penggunaan pronomina impersonal it untuk menciptakan sebuah struktur 

gramatikal yang bersifat mengomentari aktivitas yang sedang dilakukan ataupun 

dialami adalah dengan menggunakan ‘It’ diikuti oleh sebuah kopula, sebuah 

komplemen, dan sebuah ‘present participle’ atau sebuah ‘to –infinitive clause’. 

Contoh: 

It   is   fun    working for him 
Pron. Imp. Kopula  Komplemen  Pre. Par. 
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It   was   difficult  trying          to talk to her 
Pron. Imp. Kopula  Komplemen Pre. Par.     ‘To–infinitive Cl.’ 
 
It   is   nice   to see you     with your books  
Pron. Imp. Kopula  Komplemen ‘To–infinitive Cl.’ 

 

 Apabila ingin menyebutkan pelaku dari sebuah aktivitas ataupun yang 

mengalami pengalaman tersebut, dapat menggunakan frase preposisi yang diawali 

oleh kata ‘for’ dan sebuah klausa ‘to –infinitive’ setelah komplemen. 

Contoh: 

It becomes hard for a child to develop a sense of identity. 

Selain itu dapat juga menggunakan struktur dengan klausa ‘to –infinitive’ 

saat ingin merekomendasikan suatu aksi atau menyebutkan suatu hal yang 

dianggap penting.  

Contoh: 

It’s important to know your own limitations. 

It’s a good idea to have a little notebook handy. 

It is necessary to examine this claim before we proceed any further. 

 

Struktur yang sama dapat digunakan dengan verba selain kopula. Misalnya 

jika ingin mengatakan efek apa yang diderita seseorang dari sebuah pengalaman, 

dapat menggunakan it dengan verba seperti ‘please’, ‘surprise’, atau ‘shock’, 

diikuti oleh sebuah grup nomina dan sebuah ‘to –infinitive clause’. 

Contoh: 

It always pleased him to think of his father 

It surprised him to realize that he hadn’t thought about them until now 

It interests him to hear what you’ve been buying 
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Untuk mengindikasikan apa yang digunakan, dipakai atau diperlukan 

dalam sebuah aktivitas atau aksi, misalnya jumlah waktu atau tipe orang yang 

dibutuhkan, dapat menggunakan it dengan verba ‘take’ dan ‘to –infinitive clause’. 

Contoh: 

It takes an hour to get to Idlewild 

It takes an exceptional parent to cope with a child like that 

It took many wounds to kill them 

Apabila terdapat objek tak langsung, dapat langsung digantikan setelah 

verba. 

Contoh: 

It took  me a year to save up for a new hat 

 

Jika sebuah objek tak langsung diekspresikan oleh sebuah frase preposisi, 

biasanya for digunakan diawal setelah objek langsung. 

Contoh: 

It took some time for him to realize what was required 

It took alot more guts for a woman to resign than for a man 

 

Verba ‘cost’ dapat digunakan dalam struktur yang sama saat 

mengomentari jumlah dari sesuatu, biasanya uang, yang digunakan dalam sebuah 

aktivitas. 

Contoh: 

It costs about 150 a week to keep someone in prison 
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2.1.4.4 Pronomina Impersonal It sebagai Komentar Terhadap Fakta Yang 

Akan Disebutkan 

Penggunaan pronomina impersonal it untuk menciptakan sebuah struktur 

gramatikal yang bersifat untuk mengomentari sebuah fakta, ‘event’ (kejadian), 

atau situasi, dapat menggunakan it diikuti oleh kopula, sebuah komplemen, dan 

sebuah ‘that –clause’. 

Contoh: 

  It             is        strange         that it hasn’t been noticed before 
Pron. Imp.    Kopula    Komplemen   That- Clause 
 
It       is          a shame           that he didn’t come 
Pron. Imp.    Kopula    Komplemen      That- Clause 

 

Berikut merupakan tabel dari ajektiva yang digunakan sebagai komplemen 

dari struktur di atas: 

Tabel 8 Daftar Komplemen Ajektiva 
Amazing Essential Inevitable Plain True 
Apparent Evident Interesting Possible Unlikely 

Appropriate Extraordinary Likely Probable Wonderful 
Awful Fair Lucky Queer 

 Bad Funny Natural Sad 
Clear Good Obvious Strange 

Doubtful Important Odd Surprising 
 

Berikut merupakan tabel dari nomina yang yang digunakan sebagai 

komplemen dari struktur di atas 

Tabel 9 Daftar Komplemen Nomina 
Disgrace Nuisance Shame Wonder 
Marvel Pity Surprise  
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Sebagai catatan, setelah ajektiva seperti ‘funny’, ‘odd’, dan ‘strange’, 

sebuah klausa yang diawali oleh kata ‘how’ terkadang digunakan dengan makna 

yang sama apabila menggunakan’ that –clause’. 

Contoh: 

It’s funny how they don’t get on 

It is really wonderful how the time has gone 

It’s queer how you dig things up 

 

‘What –clause’ dapat digunakan dengan ajektiva yang sama saat ingin 

mengomentari sesuatu yang merupakan objek dari sebuah aksi. 

Contoh: 

It’s surprising what you can dig up 

It’s amazing what some of them would do for a little publicity 

 

‘Why –clauses’ dapat digunakan setelah ajektiva seperti ‘obvious’ dan 

‘clear’ saat ingin mengomentari tentang kejelasan alasan dari sesuatu. 

Contoh: 

Looking back on these cases, it is clear why the unions distrust the law 

 

‘Whether –clauses’ dapat digunakan setelah ajektiva seperti ‘doubtful’ dan 

‘irrelevant’ saat ingin mengomentari sesuatu yang mungkin benar adanya. 

Contoh: 

It is doubtful whether supply could ever have kept up the consumption 
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Jika ingin mengatakan apa yang orang lain pikirkan mengenai sebuah 

fakta, dapat menggunakan struktur it diikuti verba seperti ‘please’ atau ‘surprise’. 

Verba ini diikuti pula oleh grup nomina dan sebuah ‘that –clause’. 

Contoh: 

It won’t surprise you that I stuck it in my pocket 

It grieved her that Ashok could not sleep there 

 

Berikut merupakan tabel dari verba yang yang digunakan sebagai 

komplemen dari struktur di atas: 

Tabel 10 Daftar Komplemen Verba 
Amaze Astonish Delight Horrify Surprise 
Amuse Astound Disgust Interest Upset 
Annoy Bewilder Distrust Please Worry 
Appal Bother Grieve Shock  

 

Jika ingin mengekspresikan sesuatu yang dikatakan, dipikirkan, atau 

ditemukan oleh sekumpulan orang, struktur yang dapat dipakai adalah it sebagai 

subjek dari bentuk ‘passive ‘dari sebuah ‘reporting verb’, diikuti oleh sebuah ‘that 

–clause’. 

Contoh: 

It was agreed that the transaction should be kept secret. 

It was felt that there had been some duplication of effort. 

It was found that no cases of hypothermia had been recorded. 

 

2.2 Semantik 

Secara etimologis, semantik (semantic) yang berasal dari bahasa yunani 

sēmantiká adalah cabang ilmu yang mempelajari makna.  
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Johnson (1999: 286) berpendapat “Semantics is the study of meaning in 

language.” Menurut Johnson (1999: 286) semantik adalah studi mengenai makna 

di dalam bahasa. Walaupun dapat digunakan sebagai makna secara umum, 

semantik lebih sering dibatasi dalam aspek dimana makna lebih stabil dan bebas 

dari konteks, yang mana bertolak belakang dengan pragmatik, yang lebih 

mempelajari variasi makna sesuai dengan konteks. Hartman dan Stork (1999: 13) 

berpendapat “Semantics  is the system and study of meaning in language.” 

Maksudnya, bahwa semantik adalah sistem dan studi mengenai makna di dalam 

bahasa. Malmkjaer (2004: 455) berpendapat “Semantics is the study of linguistics 

meaning, and is the area of linguistics which is closest to the philosophy of 

language.” Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, dapat kita simpulkan bahwa 

semantik adalah sebuah sistem dan ilmu yang mempelajari mengenai makna 

bahasa. 

 

2.2.1 Makna (Meaning) 

Yang dimaksud oleh makna disini adalah informasi yang ingin 

diungkapkan oleh penulis atau penutur, dan informasi yang tersampaikan kepada 

pembaca dan pendengar dari sebuah media yaitu bahasa. Richards (1985: 172) 

mengungkapkan “Meaning is what a language expresses about the world we live 

in or any possible or imaginary world.” Maksudnya adalah makna adalah sesuatu 

yang sebuah bahasa ungkapkan tentang dunia yang kita tinggali baik dunia nyata 

maupun dunia imajinasi. Selain itu, Riemer (2010: 2) berpendapat “In ordinary 

English, the word ‘meaning’ is used to refer to such different things as the idea or 

intention lying behind a piece of language…” Maksudnya, dalam bahasa Inggris 
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sehari-hari, kata ‘makna’ digunakan untuk merujuk kepada berbagai benda 

sebagaimana ide atau niatan berada di balik sepotong bahasa. 

Crystal (2008: 298) berpendapat, 

“Linguists’ primary interests are distinguished by the attention they pay to 
the analysis of meaning (meaningfulness, meaninglessness) in the context 
of everyday speech (rather than, say, in the context of literature, or 
abstract reasoning), by their comparative interests (comparing the way 
meaning is structured in a range of languages, and how meaning changes 
over time), and by their attempt to integrate meaning with the other 
components of a general linguistic theory (especially with grammar).”  
 

Maksudnya, adalah kepentingan utama para ahli bahasa dalam 

menganalisis makna dalam konteks keseharian (membandingkan bagaimana 

makna terbentuk dalam cakupan bahasa, dan bagaimana makna berubah sesuai 

dengan perjalanan waktu), dan dengan usaha mereka untuk mengintegrasikan 

makna dengan sebuah teori linguistik yang umum (terutama dengan tata bahasa 

atau gramatika). Terdapat tiga jenis makna dalam bahasa inggris yaitu makna 

leksikal (lexical meaning), makna gramatikal (gramatikal meaning), dan makna 

kontekstual (contextual meaning). 

 

2.2.1.1 Makna Leksikal  

Menurut Butler (2005: 245), makna leksikal adalah “A matter of listing 

standard meanings for simple lexical entries or particular meaning properties for 

fixed expressions.” Maksudnya, makna leksikal adalah sebuah permasalahan yang 

berhubungan dengan daftar arti standar untuk entri leksikal sederhana atau 

properti makna tertentu untuk ekspresi yang tetap. Selain itu Riemer (2010: 21) 

berpendapat “Lexical semantics is the study of word meaning”, yang mana 

semantik leksikal adalah studi mengenai arti makna. 
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Makna leksikal atau yang juga dikenal sebagai makna kamus ialah makna 

dalam istilah penggunaan bahasa yang umum digunakan dan maknanya telah 

disepakati bersama. Makna leksikal dari sebuah kosakata memiliki arti yang 

standar atau tertentu untuk ungkapan yang tetap. Contoh makna leksikal dari kata 

‘walk’ yaitu ‘to move at a regular pace by lifting and setting down each foot in 

turn, never having both feet off the ground at once’ (berjalan). 

 

2.2.1.2 Makna Grammatikal  

Berbeda dengan makna leksikal, makna gramatikal adalah proses dimana 

bentuk leksikal sebuah kata berubah sesuai dengan kategori grammatikalnya. 

Proses ini juga disebut sebagai ‘Grammaticalization’ atau transformasi gramatika, 

seperti yang diutarakan oleh Riemer (2010: 427) “The process of semantic 

bleaching and grammatical category change by which lexical forms develop into 

grammatical ones.” 

Contoh: 

I go to the market --- Grammaticalization ---  I went to the market yesterday 

 

Pada contoh kalimat di atas, verba ‘go’ pada kalimat ‘I go to schoool’ 

memiliki makna leksikal yang berarti move from one place to another atau 

bergerak dari satu tempat ke tampat lain. Verba ‘went’ adalah verba ‘go’ yang 

bertransformasi menjadi ‘went’ dikarenakan struktur yang berubah menjadi 

bentuk lampau, namun masih memiliki makna yang sama dengan verba ‘go’. 
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2.2.1.3 Makna Kontekstual  

Catford (1965: 36) berpendapat bahwa “The contextual meaning of an item 

is the groupment of relevant situational features with which it is related.” 

Maksudnya, bahwa arti kontekstual dari sebuah unit bahasa adalah penggabungan 

dari situasi yang relevan dan saling berkaitan. Menurut Cruse (1995: 16), 

“Contextual meaning is the full set of normality relations which a lexical item 

contracts with all conceivable contects.” Maksudnya, makna kontekstual adalah 

sebuah hasil dari hubungan-hubungan normalitas dari sebuah unit bahasa leksikal 

dengan konteks yang dapat dihubungkan. Langacker (1987: 157) mengemukakan 

bahwa “The contextual meaning is the meaning which includes all relevant 

aspects of the conceived situation and thus guarantees proper understanding.” 

Maksudnya makna kontekstual adalah makna yang mengandung seluruh aspek 

yang relevan pada situasi yang terkait agar menjamin pemahaman makna yang 

tepat. 

Contoh: 

1. The weather is getting cold here lately. 

2. He is cold with everyone. 

Dari dua contoh di atas dapat dilihat perbedaan makna dari kata ‘cold’. 

Pada contoh 1) ‘cold’ yang dimaksud adalah turunnya temperatur atau cuaca 

sehingga terasa dingin, sedangkan pada contoh 2) ‘cold’ yang dimaksud di sini 

adalah sikap dari ‘He’ yang acuh tak acuh kepada semua orang. Dari kedua 

contoh di atas membuktikan bahwa makna kontekstual sangat dipengaruhi oleh 

situasi atau konteksnya untuk memperoleh makna yang tepat. 

 


