
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 Pada bab ini penulis membahas mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang selanjutnya akan digunakan sebagai referensi dalam 

analisis data pada Bab III.  

 

2.1 Sintaktis 

 Definisi Syntax menurut Hartman dan Stork (1993:114) “Syntax is the 

branch of grammar which is concerned with the study of the arrangement of 

words in sentences”. Sintaktis adalah cabang dalam tata bahasa yang berkaitan 

dengan penyusunan kata dalam suatu kalimat.  

Menurut Householder (1972:10) menyatakan bahwa  
 
“Syntax (occasionally called also ‘grammar’) is the study of the meaning 

and function of the various inflections (cases of nouns, mood of verbs, etc) and of 

the different part of speech”.  

 
Sintaktis dapat juga disebut tata bahasa yang mempelajari tentang makna 

dan fungsi dari kelas katanya. 

 Sintaktis juga merupakan salah satu cabang ilmu tata bahasa yang 

membicarakan struktur-struktur kalimat, klausa, dan frasa. Sintak sendiri berasal 

dari bahasa yunani, sun yang berarti “dengan” dan kata tattein yang berarti 

“menempatkan”.  Sehingga secara etimologi istilah itu berarti, menempatkan 

bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. (Chaer, 2003:206) 



 

  

Sehingga dari pembahasan tersebut sintaksis meliputi: 

1. Struktur sintaktis mencakup masalah kategori yang digunakan dalam 

membangun struktur tersebut. 

2. Satuan sintaktis berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 

Penelitian ini hanya akan membahas struktur sintaktis yang dibatasi pada kategori 

beserta satuan – satuan sintaksis seperti klausa dan frasa. 

 

2.1.1 Fungsi Sintaktis 

 Secara umum, fungsi sintaktis berkaitan dengan istilah Subjek, Predikat, 

Objek, dan Keterangan. Chaer (2003:207) dan Verhaar (1978), berpendapat 

bahwa fungsi-fungsi sintaktis itu merupakan kotak-kotak kosong yang tdak 

mempunyai arti apapun karena kekosongannya. Oleh karena itu, kotak-kotak 

kosong itu perlu diisi oleh kategori sintaktis yang berupa nomina, verba, adjektiva 

dan adverbia agar suatu kalimat menjadi sempurna. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai fungsi sintaksis tersebut;  

1. Subjek 

Dalam setiap kalimat terdapat subjek, subjek umumnya berkategori 

nomina, frasa nomina, atau pronomina yang terdapat di awal kalimat, seperti 

pendapat Quirk (1985:170); 

“Subject is normally a noun phrase or a clause with nominal function; 

occurs before verb phrase in declarative clauses and immediately after the 

operator in questions; has number a person concord, where applicable, with the 



verb phrase.” 

Contoh:  

(1) Brian likes bananas. 

Pada kalimat 1, Brian adalah subjek dalam kalimat tersebut. 

Hewings (2005:314) memaparkan bahwa subjek adalah orang atau benda yang 

melakukan aksi dari kata kerja itu sendiri. 

(2) Suzanne came home. 

Suzanne adalah sebagai subjek yang melakukan (kembali ke rumah). 

Sehingga subjek sangat erat hubungannya dengan konteks “apa yang 

sedang didiskusikan”, dan subjek juga biasanya dikenal sebagai tema dari suatu 

kalimat seperti pada contoh yang telah dipaparkan di atas.  

 

2. Predikat 

 Predikat pada umumnya menjelaskan sesuatu tentang subjek dan predikat 

yang biasanya diisi oleh kata yang berkategori verba. 

Predikat adalah bagian dari kalimat yang menjelaskan suatu tindakan yang 

dilakukan dengan subjek, seperti yang dikemukakan Van Valin (2005:61);  

“The predicate says something about the subject”. 

Contoh: 

(3) The boy jumped. 

(4) She left her purse in my apartment.   

 Pada kalimat nomor 3, jumped adalah predikat subjek The boy dan pada 

kalimat nomor 4, left adalah predikat dari she. 

Hewings (2005:314) juga memaparkan bahwa predikat adalah bagian dari klausa 



yang mengikuti subjek. 

Contoh: (5) the train left an hour late. 

Kata left an hour late di atas adalah sebagai kata kerja dan komplemen yang 

mengikuti subjek. 

 

3. Objek 

Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat 

yang berupa verba transitif pada kalimat aktif dan pada umumnya terletak setelah 

predikat. Selain itu, objek juga merupakan pelengkap dalam kalimat, biasanya 

berupa nomina atau frasa nomina. 

Contoh: (6) Samuel was writing a letter. 

Pada kalimat nomor 6, a letter adalah objek dari subjek Samuel dan a 

letter adalah frasa nomina. 

Menurut Hewing (2005:313), objek adalah orang atau benda yang 

dibedakan oleh perlakuan dari kata kerja atau yang tergabung dalam hasil dari 

perlakuan tersebut. 

Contoh: (7) I ate some cheese. 

Kata some cheese pada kalimat di atas menerangkan tentang benda apa 

yang sedang dilakukan (dimakan) subjek. 

 

4. Komplemen 

     Komplemen merupakan pernyataan yang melengkapi verba. 

“A complement is a noun phrase, an adjective phrase, or a clause with 

normal function, having a co-referential with the subject (or object): 



follows the subject, verb phrase and object; does not become a subject 

through the passive transformation”. Quirk (1985:170) 

Contoh: (8) Charlie was singing in the bathroom. 

In the bathroom merupakan pernyataan tempat dari verba singing. 

 

Menurut Hewing (2005:311), komplemen adalah unit yang biasanya 

mengacu pada frasa atau klausa yang mengikuti verb be atau verb lainnya seperti 

appear, become, feel, dan seem yang menggambarkan subjek. 

contoh: (9) Gery is a solicitor. 

Atau yang menggambarkan objek, 

Contoh: (10) it seem the parcel had been sent to me. 

 

2.1.2 Kelas Sintaktis 

Dalam Sintaktis terdapat kelas–kelas tersendiri yaitu sebagai pembagian 

tingkat dari sintaktis itu sendiri, berikut di ini akan dipaparkan lebih rinci 

mengenai kelas sintaktis itu sendiri. 

2.1.2.1 Kata 

Kata merupakan satuan gramatikal terkecil linguistik yang mempunyai arti 

atau makna. 

Menurut Leonard Bloomfield pengertian kata adalah  

“ A free form which consists of two or more lesser free forms as, for instance,poor 
john or john ran away or yes,sir, is a phrase.a free form which is not a phrase is a 
word.a word is then a free form which does not consist entirely of two or more 
lesser free form: in brief, a word is minimum free form”(1976:178) 

Minimum free form dijelaskan sebagai satu bentuk yang dapat diujarkan 

tersendiri dan bermakna, tetapi bentuk itu tidak dapat dipisahkan atas bagian-



bagian yang satu di antaranya (mungkin juga semua) tidak dapat diujarkan 

tersendiri (bermakna) keseluruhan bentuk itu disebut kata. 

 

       Part Of Speech 

 Part of speech atau disebut juga sebagai kategori sintaktis yang sering juga 

disebut kelas kata, yaitu pembagian kata berdasarkan fungsinya dalam sebuah 

kalimat. Ketika kita mempelajari tata bahasa, maka saat kita memahami tiap kata 

itu sendiri adalah disebut juga part of speech. (Wiley, 2007:11) 

Sintaksis memiliki beberapa kategori, O’grady (1996:182) mengatakan: 

“A fundamental fact about words in all human languages is that they can be 

grouped together into a relativety small number of classes, called syntactic 

categories” 

 

Dari pemahaman tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa fakta umum 

mengenai kata dalam bahasa manusia adalah bahwa mereka dapat dikelompokkan 

dalam satuan-satuan kecil yang disebut kategori sintaktis, adapun kategori 

sintaktis terdapat dua macam yaitu lexical categories dan non-lexical categories. 

Pada skripsi ini lebih mengutamakan untuk membicarakan mengenai 

lexical categories yang lebih berhubungan sebagai alat ukur pendukung 

penelitian. 

Menurut Crystal (2001:280), kelas kata merupakan suatu ketentuan untuk 

mengklasifikasikan kelas kata secara gramatikal. Inti dari kelas kata dikenal oleh 

kebanyakan sekolah grammar yang berasal dari zaman Yunani dan Romawi kuno. 

Nomina, pronomina, verba, adverbia, adjektiva, preposisi, konjungsi, dan 



interjeksi, dan sering kali ditambahkan yang lainnya karena ketidaktegasan, 

dimana ketentuan ini ditetapkan secara tradisional yang terbatas (mencerminkan 

karakteristik Bahasa Yunani dan Latin). Maka para ahli bahasa cenderung untuk 

memilih beberapa ketentuan seperti kelas kata atau bentuk kelas, dimana 

pengelompokannya didasarkan kriteria formal dari jenis kata yang lebih umum 

yang dapat dipakai.  

“Words are classified grammatically according to the traditional 
terminology, which includes noun, verb, adjective, adverb, preposition, pronoun, 
article, and conjunction” Downing (2006: 16) 

  Kelas kata adalah beberapa kata yang diklasifikasikan secara gramatikal 

berdasarkan terminologinya.  

1. Nomina 

Nomina dikenal sebagai kata benda, yakni kata yang menerangkan suatu 

benda dan biasanya mengacu pada manusia, binatang dan konsep pengertian. 

Dalam teorinya, Carnie juga memaparkan bahwa nomina biasanya muncul 

setelah deteriminator dan juga dapat muncul setelah kata sifat, nomina juga dapat 

mengikuti preposisi. Semuanya dapat terjadi bersamaan, nomina dapat juga 

menjadi subjek kalimat. 

  “Noun often appear after determiners such as the, those, these, (e.g., these 
peanuts) and can appear after adjectives (the big peanut). Nouns can also follow 
prepositions (in school). All of these conditions can happen together (in the big 
gymnasium). Nouns can appear as the subject of the sentence. 
One easy way to see if something is a noun is to see if you can replace it with 
another word that is clearly a noun.” (2007:42)  
 

 

 



2. Adjektiva 

 Adjective adalah kata yang memberi penjelasan pada nomina dan 

pronomina, seperti yang di kemukakan oleh Valin (2005): 

“Adjective typically denotes properties of objects, persons, places, etc. 

Properties relating to age (old, young), size (big, small), shape (round,flat), 
weight (heavy,light), and so on.”  

Menurut Carnie (2007:43),  

“Adjectives can appear between determiners such as the, a, these, etc, and nouns. 
They also can follow the auxillary am, is, are, were, be, been, being. Frequently, 
adjectives can be modified by adverb very” 

Kata sifat dapat muncul setelah determinator dan dapat mengikuti 

auxillary verb. Kata sifat juga dapat dimodifikasi oleh adverbia very. 

Contoh: (11) The big white house. 

   (12) Those people are tall. 

   (13) Indonesian people are very kind. 

Kata sifat Big Berada antara determinan (the) dan frase nomina White 

House. Pada kalimat , kata sifat tall diletakkan setelah auxiliary ‘are’, sedangkan 

pada kalimat , kata sifat dimodifikasi oleh adverbia very.  

Menurut Sujatna (2008) berpendapat bahwa kata sifat adalah bagian dari 

pengucapan yang fungsinya seperti kata utama dari frasa kata sifat. Hal ini 

menggambarkan kualitas dari seseorang, benda, tempat, dan sebagainya. 

Contoh : (14) She is Beautiful. 



Kata Beautiful di atas memiliki arti menjelaskan bahwa subjek (bersifat) 

cantik. 

3. Adverbia 

Adverbia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai adverb, yaitu kata yang 

menjelaskan makna yang lebih jauh dari kata sebelumnya, beberapa teori para ahli 

bahasa juga turut berpendapat. Richard (1985:6) berpendapat bahwa: 

“Adverb is a word that describes or adds to the meaning of a verb, an 

adjective, another adverb or a sentence and which answers such question as 

how?,where?,or when?”  

 

 Adverb (kata keterangan) adalah sebuah kata yang menambahkan makna 

dari kata kerja, kata sifat, kata kerja yang lainnya atau sebuah kalimat dari kata 

Tanya, how?,where?,or when? 

 Dumond menambahkan bahwa tidak banyak adverb yang muncul tanpa 

akhiran –ly. 

"A few adverbs exist without the benefit of the ly identity tag. . . . The words 

include:late, very, well, not, there, fast, quick, slow, close, deep, direct, fair, fine, 

hard, high, low, right, wrong, straight, tight, loud." (Dumond, 1993) 

“An adverb is a word that may be used to give more information about: a 

verb (runs quickly), an adjective (very interesting), another adverb (very 

interestingly), a conjunction (only because), a preposition (only after) and entire 

sentence (surprisingly, she recovered)” (Swan, 1997:15) 



Menurut Swan, kata keterangan bisa juga digunakan untuk menerangkan 

verba, adjektiva, konjungsi, preposisi, dan keseluruhan kalimat. 

Contoh: (15) She eats noodle slowly. 

         (16) I certainly feel better. 

Pada contoh 15, kata keterangan slowly menerangkan verba eats. Dari kedua 

contoh di atas kata keterangan dapai diposisikan di depan atau di belakang verba, 

lazim disebut sebagai pre-modifier dan post modifier. 

4. Verba 

 Verba adalah bentuk kata yang digunakan untuk melengkapi subjek baik 

dalam suatu kalimat maupun klausa. 

Menurut Carnie dalam teorinya, 

“ Verbs can follow auxiliaries and modals such as will, have, having, had, has, 
am, be, been, being, is, are, were, was, would, can, could, shall, should, and 
special the special inviter maker to. Verbs follow adverbs such as often and 
frequently. Verbs can be negated with not (as opposed to no and un)” (2007:43) 
 

Verbs adalah kata kerja yang dapat diikuti oleh modals, to be dan auxilairies, 

selain itu verb juga bisa ditambahkan dengan not sebagai kata kerja kebalikannya.  

 

Menurut Malmkjaer (2004:415) mengemukakan bahwa, 

“A word whose main use is to signify affirmation, this is to say, to point 

out that the discourse in which this word is used is the discourse of a man 

who does not only conceive things, but also judges and affirms them” 

Suatu kata yang digunakan untuk mengemukakan bahwa ujaran yang mana dalam 



kata ini biasanya digunakan dalam ujaran seseorang yang tidak hanya melahirkan 

hal hal baru tetapi juga memutuskan dan mempublikasikannya. 

 

5. Preposisi 

 Preposisi adalah kata yang digunakan sebagai indikator waktu ataupun 

tempat. Seperti pada teori yang digunakan di bawah ini; 

“Prepositions indicate relations in space and time” (Elly Van Gelderen, 2010) 

Pendapat lain mengatakan bahwa: 

“The prepositional complement is typically a noun phrase, but it may also be a 

nominal relative clause or an –ing clause. Both the nominal relative clause and 

the –ing clause have a range of functions similar to that of a noun phrase.” 

(Greebaum ,200:112) 

Dapat disimpulkan bahwa preposisi yang adalah sebagai komplemen 

biasanya termasuk pada frasa nomina, akan tetapi dapat juga pada klausa nomina 

atau klausa –ing yang semuanya memiliki makna dan maksud yang sama. 

 “When a prepositional verb is followed by a that-clause or a to-

infinitive clause, the prepositional object merges with the direct object.” 

(Greebaum ,200:114) 

Contoh: (17) They agreed on the meeting. 

 

 



6. Konjungsi   

Konjungsi adalah kata sambung yang termasuk dalam kategori non-leksikal 

dalam kategori sintaks. (O’grady, 1996:182) 

Klammer (2000:128), “All of the conjunctions have the function of joining 

grammatical structures: however, each group does so in quite distinctive ways.” 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konjungsi memiliki peran 

yang sangat penting untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, 

klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan paragraf dengan 

paragraf, sehingga dapat menghasilkan suatu hubungan yang mudah di pahami 

maknanya. 

 Terdapat dua macam jenis konjungsi, yakni konjungsi koordinatif dan 

konjungsi subordinatif, berikut penguraiannya: 

A.  Koordinasi (Konjungsi Koordinatif) 

Konjungsi koordinatif, atau dikenal juga sebagai koordinator. Konjungsi 

koordinatif adalah konjungsi yang berfungsi untuk menggabungkan elemen yang 

satu level, dengan kata lain digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, dan juga 

klausa subordinatif. 

Contoh: (18) Palm and oaks are the name of tree. 

Pada contoh 18, koordinator and menghubungkan dua elemen yang sama 

levelnya yaitu sama-sama berkategori nomina, dengan pengertian Palm adalah 

nama pohon dan demikian juga dengan Oak. 



Greebaum (2002:111) memaparkan mengenai konjungsi koordinasi bahwa: 

 “The central coordinators are and, or, and but. They are used to link units 

of equal status.”  

Contoh: 

        (19) I enjoy novels and short stories best of all.  

        (20) I can and will speak!  

       (21) The device seals a plastic shopping bag and equips it with a handle. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konjungsi koordinasi yaitu sebagai kata 

sambung untuk menghasilkan status yang sepadan.  

B. Subordinasi (Konjungsi Subordinatif) 

Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menggabungkan antara main 

clause dengan subordinate clause secara gramatikal sehingga menghasilkan 

kalimat kompleks. 

“Subordinators introduce subordinate clauses. Some subordinators consist of 
more than one word: except that and as long as, for example. Some words are 
both subordinators and prepositions. If the word introduces a finite clause, it is a 
subordinator; if it introduces a phrase, it is a preposition” (Greebaum, 2002:112)  

 Contoh : 

  (21) Subordinator         I saw her after I had my interview.  

                (22) Preposition          I saw her after the interview. 

Konjungsi subordinasi menggabungkan klausa subordinat yang terdiri dari 

lebih dari satu kata.  Beberapa kata dapat menjadi subordinasi dan preposisi, jika 



digabung dengan klausa finit, akan menjadi subordinator, jika menggabungkan 

frase bisa menjadi sebuah preposisi. 

Lebih lanjut lagi, Quirk (1985:998) memberi contoh subordinating 

conjunction dalam bahasa inggris, antara lain; after, although, as, because, 

before, if, once, since, that, though, till, until, when, where, whether, dan while. 

Dapat disimpulkan bahwa konjungsi subordinatif menggabungkan main 

clause dengan subordinate clause sehingga menghasilkan sebuah kalimat 

kompleks. 

Contoh: (23) I’m going to Paris after I finished the exam. 

Dalam contoh 23, I’m going to Paris merupakan main clause, after 

merupakan konjungsi subordinatif. 

Dalam skripsi ini, penulis hanya akan memfokuskan pada konjungsi 

subordinatif after, yaitu after yang menggabungkan antara main clause dengan 

dependent clause sehingga akan terlihat perbedaannya. 

2.1.2.2 Frasa 

Frasa dapat dikatakan sebagai gabungan dari kata yang memiliki makna. 

Menurut Miller (2002:17-18), frasa dalam penggunaannya digabung dari kata-

kata yang lebih dari satu, tetapi makna frase itu sendiri adalah sebuah ruang dalam 

struktur kalimat atau klausa dimana satu atau lebih kata atau frasa lain dapat 

muncul.  

Sedangkan menurut Gelderen (2010) “The group of words is called a 
phrase” 



Quirk (1985:60-61) menambahkan, bahwa frase yang dinamakan setelah 

kelas kata memiliki prinsip dan fungsi tersendiri di dalamnya. Sehingga frasa 

terbagi lagi menjadi beberapa macam, seperti frasa kata kerja, frasa kata benda, 

frasa preposisi dan frasa kata sifat. 

Contoh : (24) to London (frasa preposisi) 

      Prep    Noun 

           (25) (Very) important (indeed) (frasa adjektiva) 

   Adv Adj 

           (26) Our Team has been beaten (frasa adverbia) 

   NP  Verb 

           (27) The room  (farasa kata nomina) 

        Det   Noun 

 Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan tersebut, dapat kita ketahui 

bahwa frase merupakan istilah gramatikal untuk kelompok kata yang tidak 

mempunyai subjek, predikat atau keduanya dan mempunyai hubungan yang erat 

satu sama lainnya. 

1. Head 

Kata utama (Head) adalah berperan sebagai kata utama dari sebuah frasa, 

Carnie memaparkan dalam teorinya bahwa: 

“The head of a phrase is the word that gives the phrase its category, for 
example the head of NP is the N, the head of a PP is the P, and the head of the 
Adj and the head of an AdvP is Adv.” (2007:70) 

 

Contoh (28) : After next month 

      P       NP 



Sehingga head adalah kata utama yang berperan untuk memberikan kategori 

pada frasa itu sendiri. Selain itu, menurut Sujatna (2008:11) head juga bisa 

ditambahkan oleh satu atau lebih modifiers. 

2. Modifier 

Menyambung dari pembahasan mengenai head, Sujatna (2008) juga 

memaparkan bahwa Modifier memberi banyak informasi mengenai head-word itu 

sendiri, dan yang muncul sebelum head-word disebut juga sebagai pre-modifiers. 

“Modifiers  are  tightly  integrated  into  the  structure  of the  clause, whereas 

supplements are only loosely attached”  (Pullum, 2005:79) 

Downing (2006) memaparkan mengenai modifier itu sendiri sebagai pre- 

head modifier atau singkatnya pre-modifier yang menggambarkan klasifikasi dari 

acuan utamanya kata sifat dan kata benda seperti yang telah dipaparkan pada 

pengertian adjective. 

“The pre-head modifier function (pre-modifier for short) describes or classifies 
the referent”  (2006:404) 
“The pre-modifier function describes or classifies the referent by means of open-
class items, mainly adjectives and nouns.”  (2006:436) 
 

Menurut Quirk et al. (1985:454) Post Modifier adalah kata yang 

digunakan untuk melengkapi ekspresi nomina seperti jarak, waktu dan alasan. 

Contoh: (29) He came and left the week after. 

Kata after di atas, selain berfungsi sebagai adverbial juga berfungsi sebagai post 

modifier. 

 

 



3. Frasa Preposisi 

Frasa preposisi adalah frasa yang tergabung oleh preposisi dan frasa 

nomina. 

Sujatna (2008) mengemukakan bahwa: 

“Prepositional phrases may consist of preposition (as the head-word) and post 

modifier (s) which is normally a noun phrase.” 

Contoh: (28) on the table 

   NP 

Pada contoh 28, kata on adalah sebagai preposisi yang berfungsi sebagai 

kata awal yang menunjukan tempat, dan kata the table, the sebagai determinator 

dan table sebagai kata benda sehingga dapat disebut sebagai frasa nomina. 

Yang terkandung pada frasa preposisi adalah kata utama dan post-modifier 

yang biasanya tergabung pada frasa nomina.  

“A Prepositional Phrase is built around a preposition. Prepositional Phrase 

include a Preposition and a Non Preposition” (Elly Van Gelderen, 2010) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuh frasa preposisi adalah frasa yang 

dibangun oleh kata depan yang digabungkan dengan nomina atau frasa nomina 

yang memiliki fungsi sebagai adverbial. 

2.1.2.3 Klausa 

Klausa adalah bagian gramatikal yang lebih kecil dari kalimat. Klausa tidak 

diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan intonasi final klausa 



memiliki subjek dan predikat. Trask (1999:222) menjelaskan tentang klausa 

adalah:  

“Traditionally, a clause is grammatical unit consisting of a subject and a 
predicate, and every sentence must consist of one or more clauses.” 
Miller (2002:5) menambahkan bahwa;  

“The clause is a unit which as a minimum of verb and its complement but 
which may consist of a verb, its complement and its adjunct.” 

 

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa klausa adalah satuan tata bahasa 

yang berisikan fungsi-fungsi kalimat. Sedikitnya mengandung subjek dan predikat 

setiap kalimat dapat terdiri atas beberapa klausa. 

Klausa dalam bahasa Inggris dibedakan ke dalam empat jenis yaitu Finite 

dan non-finite, dependent clause dan independent clause. Miller (2002:8) 

 

1. Klausa non finite 

Klausa non finite hanya bisa berfungsi sebagai bagian dari klausa yang 

lain, tidak bisa dikaitkan kecuali dengan klausa non finite itu sendiri Gelderen 

(2010:149). Ada 2 tipe non-finite, yaitu dengan to infinitive dan bare infinitive.  

1. to infinitive 

    contoh : (29) I expected her to go. 

2. bare infinitive 

    contoh  : (30) she made him leave. 

Downing berpendapat; 

“The non-finite participal forms –ing and –en are used as supplematives to 
elaborate another clause by specifiying or giving an explanatory comment on it. 
The non-finite form may have its own explicit subject” 
 
Contoh: (31) At that moment Charles appeared in the hall, propelling himself in a       



wheelchair. 

              (32) That was the last time I saw him, his face all covered in bandages. 

  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat non-finite tidak selalu perlu 

pelengkap dan subjek boleh tidak ada. 

 

2. Klausa Bebas 

Klausa bebas atau dalam bahasa inggris istilahnya dikenal sebagai 

independent clause, adalah klausa yang dapat berdiri sendiri seperti kalimat. 

Contoh: (31) I went to the bookstore yesterday.  

Klausa akan menjadi kalimat jika diawali dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan titik seperti I went to the bookstore yesterday. Dalam hal ini I 

went to the bookstore yesterday adalah kalimat karena mempunyai pengertian 

yang utuh. 

Pembahasan ini akan lebih spesifik seperti pada butir 2.1.2.4 

3. Klausa Terikat 

Subordinate clause atau klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat 

berdiri sendiri, walaupun klausa terikat ini memiliki subjek dan predikat, tetapi 

klausa terikat ini bergantung pada main clause atau kalimat utama, seperti yang 

didefinisikan jacobs (1995:65); 

“Dependent clause, on the other hand, does not stand on their own as a 
sentence”. 



Contoh: (33) If you go, I will die. 

Pada contoh 33, kata If you go, tidak dapat berdiri sendiri meskipun 

memiliki subjek dan predikat. Dengan kata lain, dapat menjadi klausa yang tidak 

mempunyai arti jelas atau sempurna.  

Seperti yang telah dibahas mengenai Complex sentence, subordinate 

clause itu sendiri memiliki kesimpulan adalah sebagai klausa yang melengkapi 

induk klausa sehingga terjadilah kalimat kompleks. Akan tetapi, tidak semua kata 

after masuk dalam semua kategori klausa di atas.  After dalam dependent clause 

tergolong sebagai adverbial clause karena menurut Miller: 

“Subordinate clause are recognized: complement clauses, relative clauses, and 
adverbial clauses.” (Miller, 2002:69) 
 

2.1.2.4 Kalimat 

Trask (1999:273) “ The largest purely grammatical unit in a language. 

The largest linguistic which is held together by rigid grammatical rules in the 

sentence”. 

 

Senada dengan pengertian di atas, Kroeger mengemukakan bahwa  

“A sentence is not simply a string of words, one after another.” (2004:5)  

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan secara ringkas bahwa 

kalimat merupakan satuan tata bahasa terbesar dalam tataran linguistik yang 

terkait oleh gramatika bahasa Inggris. 

Contoh : 

(34) Budi is writing a letter now. 



Untuk menghasilkan sebuah kalimat dengan pengertian yang utuh, struktur 

kata pada kalimat tersebut terkait pada peraturan yang disebut dengan grammar. 

Bila struktur kata pada kalimat nomor 6 diubah menjadi writing is Dudi 

letter, maka pengertiannya menjadi tidak utuh atau bisa menjadi tidak jelas. 

Sehingga hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kalimat. 

Adapun jenis jenis kalimat terbagi berdasarkan struktur bahasanya, namun 

penulis hanya akan menguraikan macam – macam kalimat yang dibatasi pada 

kalimat tunggal dan majemuk ke dalam tiga macam; (1) Simple sentence (2) 

compound sentence (3)complex sentence. 

 

1. Kalimat Tunggal 

Kalimat tunggal adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri dan memiliki 

makna. (Schmidt, 1995:358) 

“ A simple sentence contains a single clause”. (Braukal, 2001:24) 

kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. 

contoh: (35) I will go to Paris tomorrow. 

Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa kalimat tunggal 

adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. 

 

2. Kalimat Majemuk  

Kalimat majemuk adalah kalimat yang menggabungkan antara dua kalimat 

tunggal antara konjungsi koordinatif dan konjungtif adverbia, seperti yang 

dijelaskan di bawah ini. 



“Compound sentence consists of two or more clause joined by 
conjunction.” (miller, 2002:62) 
 

Compound sentence biasanya di tandai dengan coordinate conjunction seperti 

and, but, or, yet, for, so. 

Contoh: (36) Me and my brother driving a car. 

  (37) Bella doesn’t eat anything so she gets sick. 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kalimat majemuk 

memiliki tingkat waktu yang sama yang digabungkan oleh konjungsi. 

 

3. Kalimat Bertingkat 

Kalimat bertingkat dibangun oleh klausa independen dan klausa dipenden 

yang digabungkan oleh alat bantu yaitu konjungsi subordinatif.seperti pada teori 

di bawah ini. 

“Complex sentence consists of a main clause and one or more other 

clauses subordinate to it” (Miller, 2002:63) 

 

Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari induk klausa dan satu 

atau lebih klausa lain yang menunjang kalimat tersebut yang tidak setara 

maknanya. 

Contoh: (38) Elizabeth regretted that she had met Wickham. 

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat bertingkat adalah kalimat 

yang terbentuk oleh dua kalimat tunggal yang memiliki perbedaan waktu serta 

digabungkan dengan konjungsi subordinatif. 

 



2.2. Semantik 

Semantik diambil dari bahasa inggris semantic, yang juga merupakan 

acuan dari bahasa Yunani Kuno semeion yang berarti mark, sign, atau tanda dan 

symbol. 

Kemudian kata semantik ini disepakati sebagai istilah yang digunakan 

dalam bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam suatu bahasa. 

Istilah semantic banyak digunakan oleh para ahli bahasa yang mempelajari 

makna, seperti yang digunakan oleh Saeed (1997:3) berikut: 

“Semantics is the study of meaning communicated through language or 

semantics is the study of meaning of words and sentences”  

Adapun pendapat lain mengenai semantik seperti berikut: 

“Semantics (as the study of meaning) is the central study of 

communication; and as communication becomes more and more pressing” 

(Leech, 1981:7) 

 

Sama halnya dengan sintaktis, semantis juga merupakan cabang dari 

linguistik atau ilmu yang mempelajari bahasa. Bila sintaktis mengkhususkan pada 

hubungan antar kata dalam kalimat, maka semantis lebih membahas makna atau 

arti yang terkandung dalam suatu bahasa.  

“Semantic is a study of the meaning of words and other parts of language.” 

Longman Dictionary of Contemporary English (2001:1294). 

  



Semantis adalah ilmu yang mempelajari arti dari kata dan bagian-bagian 

lain dari bahasa. Dengan kata lain, semantis merupakan ilmu yang mempelajari 

makna dalam bahasa. 

Palmer (1994:2) menyatakan bahwa “Semantics is the technical term used to 

refer to the study meaning, and since meaning is part of language, semantics is a 

part of language.”  

Semantis ialah ilmu yang mempelajari tentang makna dan bagian dari 

struktur bahasa sebagaimana makna tersebut merupakan bagian dari struktur 

bahasa itu sendiri. 

Dari kutipan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa semantis 

merupakan bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam suatu 

bahasa dan menjadi pusat kajian komunikasi, termasuk dalam novel.  

 

2.2.1 Makna 

 Dalam setiap bahasa tentunya akan memiliki makna, berikut adalah teori 

yang menjelaskan mengenai makna; 

“The simplest theory of meaning is to claim that semantic is reference, i.e. 

that to give the meaning of a word one shows what it denote” (Saeed, 1997:30) 

Pateda (1990:91) menyatakan bahwa “Meaning includes the relations 

between utterances and the world outside and reference and demptation are 

among such relations. 



  Makna merupakan pertautan antara satuan bahasa yang dapat dihubungkan 

dengan makna gramatikal, sedangkan arti ialah pengertian atau definisi satuan 

kata sebagai unsur yang dapat dihubungkan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa makna merupakan 

penghubung bahasa dengan dunia luar dengan kesepakatan para pemakai bahasa 

sehingga apa yang dikomunikasikan dapat dipahami oleh pembicara maupun 

pemakai bahasa tertentu.  

Lyons (1968:136) “Meanings are ideas or concept which can be transferred 

from the mind of the speaker to the mind of the hearer to embodying them as it 

were in the forms of one language or another”.  

Menurutnya makna merupakan ide-ide atau konsep-konsep yang dapat 

dialihkan dari pikiran pembaca ke pikiran pendengar yang mewujudkannya 

sebagaimana adanya suatu bentuk bahasa atau yang lainnya.  

Pendapat lain disampaikan oleh Richard (1995:175), “Meaning is what a 

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

world”.  

Pada uraian tersebut dijelaskan bahwa makna ialah ekspresi bahasa 

tentang dunia nyata dimana kita berada didalamnya atau duni khayalan/imajinasi. 

 

1. Makna Gramatikal 

 Makna gramatikal sangat berpengaruh pada suatu kalimat berdasarkan 

status gramatikalnya, kata yang terdapat pada suatu kalimat akan menjadi unsur 

gramatikal yang akan memberikan sumbangan pada makna kalimat.  



Bulter (2005:246) 

“Grammatical meaning is the sum total of the meanings of the constituent 

words in complex expression and the result of the way the constituent are 

combined in the literal meaning” 

 

Jadi, makna grammatikal merupakan totalitas makna dari setiap kata yang 

dikombinasikan dengan makna literal (harfiah).  

Contoh:(39) Shark-safe bay.  

Mempunyai arti no swimmer falls victim to cruising sharks. 

Makna gramatikal dari sebuah bahasa menurut Lyons (1995:5) ialah 

“…traditionally regarded as a system of rules which determines how words are 

put together to form phrases, how phrases are put together to form clauses, and 

how clauses are put together to form sentences.” 

Makna gramatikal ialah makna yang ada apabila terjadi proses gramatikal 

seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa makna gramatikal yaitu makna 

yang muncul akibat fungsi susunan kata dalam kalimat. Sebagai contoh, They 

came late to the class bermakna gramatikal: they ‘sebagai pelaku’, came late 

‘menunjukkan hasil yang dilakukan’, dan to the class ‘menunjukkan tempat 

kejadian. 

2.  Makna Leksikal 



Makna leksikal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai makna yang 

terdapat di dalam kamus. Chaer (1994:289) menyatakan bahwa makna leksikal 

merupakan makna yang terdapat pada leksem atau kata tanpa konteks apapun. 

Saed berpendapat bahwa “Descriptive aims of lexical semantics have been: 

a). to represent the meaning of each word in the language, b). to show how the 

meaning of words in a language are enterrelated”. 

 

Dapat disimpulkan bahwa makna leksikal merupakan makna yang terdapat di 

dalam kamus yang memiliki komponen struktur makna acuan, baik itu berupa 

benda ataupun peristiwa. 

Dengan kata lain makna leksikal dapat disebut sebagai makna yang 

sebenarnya, yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi indera kita, atau 

makna yang apa adanya. 

Menurut Butler (2005:246), memberikan penjelasan mengenai makna 

leksikal adalah makna yang terdapat pada kata leksem tanpa konteks apapun. 

Contoh: 

(40) The snowman put his jacket on the table. 

Pada kata snowman di atas mempunyai arti a figure of a man made from 

snow tetapi bisa juga diartikan sebagai a man who removes snow. 

 

2.3 Kata “After” 



Kata After adalah satu kata dalam bahasa Inggris yang jika diteliti dengan 

seksama maka kata after memiliki berbagai makna dan berbagai kategori sintaktis 

sesuai dengan penempatannya. 

Berikut akan diuraikan mengenai berbagai makna kata after dan kategori 

sintaktisnya. 

2.3.1 Makna Kata “After”  

After memiliki bermacam makna, dalam kamus Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary, 2000, Seperti: 

A) After as Preposition 

(1) Later then (following something in time) 

Contoh: (41) We’ll leave after lunch. 

(2) Used to show that something happens many times or continuously. 

Contoh: (42) Day after day of hot weather. 

(3) Behind 

Contoh: (43) Shut the door after you.  

(4) Next to 

 Contoh: (44) He is the tallest after Richard. 

(5) In contrast to 

 Contoh: (45) It was a pleasant cool in the house after the sticky heat 

outside. 

(6) As a result or because of 

 Contoh: (46) I’ll never forgive him after what he said. 

(7) In spite of 

 Contoh: (47) I can’t believe she’d do that, not after all I’ve done for her. 



(8) Trying to find or catch 

 Contoh: (48) The police are after him. 

(9) About 

 Contoh: (49) He asked after you. 

(10) In the style of 

 Contoh:  (50) A painting after Goya. 

(11) Happening or done later than the time or event mentioned 

 Contoh: (51) After-hours drinking. 

 

B) After as Adverb 

(12) Later (in time) 

 Contoh: (52) The day after, He left the country. 

(13) behind (in place) 

 Contoh: (53) She followed on after. 

 

C) After as Conjunction 

(13)During a time later than something 

 Contoh (54): We’ll arrive after you’ve left. 

Sedangkan berdasarkan kamus besar Websters Encyclopedic Unbridged 

Dictionary of the English language memaparkan makan kata after sebagai berikut: 

A) After as Preposition 

(1) Behind the place or position  

 Contoh: (55) Man lining up one after another. 

(2) Later in time then 



 Contoh: (56) Tell me after supper. 

(3) Subsequent to 

 Contoh: (57) After what was happened, I can never return. 

(4) Below in a rank or exellence 

 Contoh: (58) Milton is usually placed after Shakespear among English 

poet. 

(5) In imitation 

 Contoh: (59) To make something after a model. 

(6) In persuit or search of 

 Contoh: (60) Run after him. 

(7) Concerning about 

 Contoh: (61) To inquire after a person. 

(8) With the name of 

 Contoh: (62) He was named after his uncle. 

(9) In proportion to 

 Contoh: (63) He was a man after the hopes and expectation of his father. 

(10) According to the nature of 



 Contoh: (64) He was a man after my own heart. 

 

B) After as Adverb 

(11) Behind 

Contoh: (65) Jill came tumbling after. 

(12) Later in time 

 Contoh: (66) Three hours after. 

(13) Later in time; next 

 Contoh: (67) In after years, we never heard from him. 

 

C) After as Conjunction 

(14) Subsequent to the time 

 Contoh: (68) After the boys left. 

 

Dapat kita lihat dari perbandingan makna kata After dari dua kamus besar di 

atas bahwa sebenarnya kata after memiliki makna–makna yang beragam yang 

rata–rata menunjukan tempat dan waktu. 

Pada umumnya kedua kamus tersebut menjelaskan makna kata after yang 

sama, akan tetapi ada beberapa makna yang berbeda, semua itu berdasarkan 

kalimatnya. seperti; Used to show that something happens many times or 

continuously, inspite of, Concerning about, dan In persuit or search of. 

 

2.3.2 Kategori Kata After 



Berikut ini akan diuraikan mengenai kategori sintaktis dari kata after, 

menurut Randolph Quirk, et.al. (1985:453,464,691); kata after memiliki tiga 

kategori fungsi yakni sebagai preposisi, adverbia dan konjungsi. 

 

2.3.2.1 Kata “After” sebagai Preposisi 

 Kata after dapat dimasukkan dalam kategori preposisi, seperti yang akan 

dipaparkan berdasarkan teori di bawah ini;  

 “Before, after, since, till, until; these words are conjunctions as well as 
prepositions. As prepositions, they occur almost exclusively as prepositions of 
time, and are followed by either 

a. A temporal noun phrase (After next week) 
b. A subjectless –ing clause (After leaving school) 
c. A noun phrase with a deverbal noun or some other noun phrase interpreted as 
equivalent to a clause: 
Before the war (before the war started or took place) 
Till/until the fall of Rome (until Rome fell) 
Since electricity (since electricity was invented).” Quirk (1985:691) 
 

Bahwa kata kata seperti before, after, since, till, until. Merupakan 

konjungsi yang juga merupakan preposisi, dimana sebagai bentuk preposisi, kata-

kata ini terutama after diikuti oleh 3 hal, diantaranya: 

1. Noun phrase yang mempunyai makna waktu 

Contoh: (69) After next week. 

2. Clause-ing yang tidak bersubjek (subjeknya tidak diperlihatkan) 

Contoh: (70) Since leaving school. 

3. Deverbal noun yang antara noun phrase dengan clause tidak 

memiliki perbedaan makna. 

Contoh: (71) Before the war (before the war started or took place) 

  (72) Till/until the fall of Rome (until Rome fell) 



      (73) Since electricity (since electricity was invented) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata after dapat dinyatakan sebagai 

preposisi karena sebagai kata depan dari sebuah frase, yang bertujuan untuk 

menunjukan posisi baik waktu atau tempat yang sebenarnya sulit untuk dibedakan 

antara after yang dapat dinyatakan sebagai konjungsi dengan after yang dapat 

dinyatakan dengan preposisi. 

 

2.3.2.2 Kata “after” sebagai adverb 

  Adverb adalah kelas kata yang salah satu bentuknya diperoleh dengan 

menambah  kata  setelah  kata  sifat,  adverb  terdiri  dari  manner,  frequency, 

time, dan place. Namun menurut Quirk (1985:464), kata after juga termasuk 

sebagai adverb. 

“Only a very few adverbs premodify nouns within the noun phrase. There 
is, for example, an inside job (a robbery done by someone connected with the 
place which has been robbed), which is not the same as a job inside. Other 
examples: 

An away game. 

In after years.  

Sehingga fungsi dari adverb di atas dapat disimpulkan sebagai komplemen dari 

preposisi. 

Swan (1985:26) mengemukakan pendapatnya bahwa: 

(1) After in adverb phrases 
“After is often used in adverb phrases like; shortly after, long after, a week after, 
a few days after, etc.” 
 
Contoh: (74) We had oysters for supper. Shortly after, I began to feel ill. 
  (75) They started the job on 17 June and finished a week after.  
 
(2) After not used alone 
“After is not normally used alone as an adverb. Instead weuse other expressions 
like after that.” 



 
Contoh: (76) Im going to do my exams, and after that I’m going to study medicine.  
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata after pada kategori adverb ini 

adalah sebagai premodifying nouns yakni penunjang kata benda. 

 

 

 

2.3.2.3 Kata “After” sebagai Konjungsi Subordinatif 

 Kata After dalam dua kalimat atau lebih disebut juga sebagai konjungsi, 

hal ini disebabkan kata after sebagai subordinatif untuk menggabungkan antara 

satu kalimat dengan kalimat lainnya, seperti pada teori di bawah ini. 

“Several subordinators indicate a sequence in which the situation in the 

matrix clause occurs after that in the subordinate clause: after, as soon as, 

directly, immediately, once, since, when, whenever. Now (that) may have same 

function” (Quirk, 1985:1067) 

 

Dalam kajian, after sebagai konjungsi secara syntax menyatakan bahwa 

after merupakan subordinator dari adverbial clause of time, dimana 

menyambungkan antara main clause dengan subordinate clause. 

Contoh: (77) He was still tired (even) after he had had eight hours of sleep. 

Menurut Swan (1995), hampir senada dengan Quirk, bahwa berdasarkan 

fungsinya kata after dapat di kategorikan sebagai conjunction jika: 

(1) Use and Position 



“The conjunction after join one clause to another. After and its clause can come 
either after or before the other clause”(1995:28) 
 

contoh: (78)  I went to America after I left school. 

 (79) After I left school, I went to America. 

Kata after terletak sebelum atau pun sesudah dependent clause. Kata after juga 

dapat dikatakan sebagai konjungsi jika penempatan dan kegunaannya adalah 

untuk menggabungkan antara satu klausa dengan klausa lainnya.  

(2) Present with future meaning  
“ In a clause with after, we use a present tense if the meaning of the clause is 

future.” 
Contoh: (80) I’ll telephone you after I arrive (Not after I will arrive). 

Sehingga after pada kalimat tersebut menandakan maksud di masa datang.  

(3) Perfect Tense  
“In clauses with after, we often use present and past perfect tense to show that 

one thing is completed before another starts.” 
 

Contoh: (81) I’ll telephone you after I’ve seen Jake. 

          (82) After I had finished school, I went to America. 

Kata after pada kalimat di atas juga dapat berfungsi menerangkan kejadian 

yang sudah terjadi. 

Sehingga kita dapat menyatakan kata after sebagai konjungsi karena 

menghubungkan antara satu (atau lebih) induk kalimat dengan anak kalimatnya. 

 

 

 

 

 


