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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Sintaksis 

Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menggabungkan kata-

kata untuk membentuk kalimat dan aturan yang menentukan pembentukan 

kalimat. Pengertian sintaksis ini diungkapkan oleh Richard, et al (1985:285) yaitu, 

“Syntax is the study of how words combine to form sentence and the rules which 

govern the information of sentences.” 

Fungsi sintaktis yang lainnya pun diungkapkan pula oleh 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 with how clauses 

are put together to build sentences.” Hal ini berarti bahwa sintaksis berkaitan 

dengan bagaimana kata-kata membentuk frasa atau bagaimana frasa-frasa 

membentuk klausa atau frasa yang lebih besar, atau bagaimana klausa-klausa 

membentuk kalimat. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sintaksis adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat dan unsur-unsur yang 

membentuknya seperti kata, frasa, dan klausa. 

Verhaar (1993:173) berpendapat bahwa secara struktur, sintaksis terdiri 

atas kategori sintaksis, fungsi sintaksis, dan peran sintaksis. Fungsi sintaksis 

berkaitan dengan istilah subjek, predikat, objek dan keterangan. Kategori sintaksis 

berkaitan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, pronomina atau yang lebih 

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

dengan istilah pelaku, penderita, pengalaman, dan lain-lain.  
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2.1.1 Kata 

Secara sederhana kata merupakan “a set of words which form a 

class in terms of their similarity of form, function and meaning.” (Leech, 

2006:127) Hal serupa pun diungkapkan Radford (2009:2) yang 

menyatakan bahwa, 

“words are assigned to grammatical categories (called parts of 

speech) on the basis of their semantic properties (i.e. meaning), 

morphological properties (i.e. the range of different forms they 

have) and syntactic properties (i.e. word-order properties relating 

to the positions they can occupy within sentences): a set of words 

which belong to the same category thus have a number of semantic, 

morphological and syntactic properties in common.”   

 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata (part 

of speech) merupakan kategori gramatikal kata yang didasarkan atas 

kesamaan fungsi semantis, fungsi morfologis, dan fungsi sintaksis. Seperti 

kata boy dan girl keduanya merupakan nomina karena keduanya memiliki 

kesamaan dari segi fungsi semantis yang mana keduanya merujuk pada 

benda didunia nyata yang berupa mahluk berkaki, berdiri tegak, dan lain-

lain, secara fungsi morfologis keduanya lazim di beri imbuhan –s dalam 

pembentukan kata plural, dan secara sintaksis keduanya dapat berfungsi 

sebagai subjek ataupun objek.  

Radford (2009:2) pun menambahkan bahwa kata terbagi menjadi 

dua jenis yaitu content word dan function word. Content word merupakan 

kata yang menunjukkan hal spesifik dan jelas di dunia nyata sedangkan 

function word lebih berfungsi sebagai penanda fungsi gramatikal yang 
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tidak mengarah pada hal yang spesifik di dunia nyata. Perbedaan antara 

keduanya dapat diilustrasikan dengan membandingkan sebuah benda 

berupa „mobil‟ dan berupa kata ganti seperti „mereka‟. Benda berupa 

„mobil‟ yang memiliki konten leksikal menunjukkan bahwa mobil 

merupakan sebuah objek yang biasanya memiliki empat roda dan mesin, 

dan ini akan mudah dibayangkan bentuknya. Sebaliknya kata ganti seperti 

„mereka‟ tidak memiliki konten deskriptif (tidak dapat digambarkan), 

melainkan merupakan penghubung yang hanya menandai gramatikal 

(lebih khusus, orang, jumlah dan kasus) yang merupakan bentuk jamak 

berupa kata ganti orang ketiga, karena „mereka‟. 

Berdasarkan jenis kata ini maka Radford (2009:2) membagi part of 

speech menjadi dua jenis yaitu lexical categories yang berdasarkan pada 

content word dan functional categories yang berdasarkan function word. 

Radford pun menjelaskan bahwa yang termasuk lexical categories adalah 

noun, verb, adjective, adverb and preposition (secara tradisional di singkat 

N, V, A, ADV and P) (2009:2), dan yang termasuk fucntional categories 

adalah determiner (D), quantifier (Q), pronoun (PRN), auxilliary verb, dan 

conjuction. (2009:4-6). 

 

a. Nomina 

Menurut Radford,  

“Nouns are traditionally said to have the semantic property 

that they denote entities: so, bottle is a noun (since it 
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denotes a type of object used to contain liquids), water is a 

noun (since it denotes a type of liquid) and John is a noun 

(since it denotes a specific person).” (2009:2) 

 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa nomina adalah kata 

yang memiliki sifat semantis yang menunjukkan suatu objek yang 

ada di dunia nyata. Seperti kata bottle yang merujuk ke suatu objek 

yang digunakan untuk menampung air, water yang merujuk ke 

suatu objek cair, atau John yang merujuk ke seseorang yang 

spesifik.  

Sedangkan menurut Gatherer (1985:118) nomina adalah,  

“A word which (a) can occur as the subject or object of a 

verb or the object (complement) of preposition (b) can be 

modified by an adjective (c) can be used with determiners. 

Noun typically refers to people, animals, places, things or 

abstractions”. 

 

Penjelasan ini berarti nomina adalah kata yang dapat 

muncul sebagai subjek atau objek dari verba atau objek dari 

preposisi, dapat dimodifikasi oleh adjektiva, dapat digunakan 

bersamaan dengan determinator, dan nomina biasanya merujuk ke 

manusia, hewan, tempat, benda, atau objek abstrak. 

b. Verba 

Menurut Radford (2009:3) verba adalah “These are 

traditionally said to have the semantic property that they denote 

actions or events: so eat, sing, pull and resign are all (action-
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denoting) verbs.” Pengertian ini menjelaskan bahwa secara 

tradisional verba dikatakan memiliki sifat semantis yang merujuk 

kepada aksi atau kejadian seperti kata sing, pull dan resign.   

 Menurut Gatherer (1985:118) verba adalah, 

 “(in English) a word which (a) occurs as part of the 

predicate of a sentence (b) carries markers of grammatical 
categories such as tense, aspect, person, number and mood, 

and (c) refers to an action or state.”  

 

Berdasarkan pengertian ini verba memiliki ciri-ciri yaitu 

muncul sebagai bagian dari predikat, mengandung penanda 

kategori gramatikal seperti tense, aspect, person, number dan 

mood, dan merujuk kepada aksi atau kondisi. 

c. Adjektiva 

Menurut Radford (2009:3) adjektiva adalah “These are 

traditionally said to have the semantic property of denoting states 

or attributes (cf. ill, happy, tired, conscientious, red, cruel, old 

etc.).” Radford menjelaskan bahwa adjektiva secara tradisional 

merujuk kepada kondisi dan atribut seperti ill, happy, tired, 

conscientious, red, cruel, dan old. 

Mengenai adjektiva Leech (2006:6) menambahkan bahwa 

adjektiva memiliki ciri-ciri yaitu, adjektiva muncul sebelum 

nomina seperti pada, a good plan, the bad weather, dan our new 

manager, adjektiva pun muncul setelah be, seperti the plan was 
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risky dan the weather is bad, dapat didahului oleh adverb of degree 

seperti very, dan dapat memiliki bentuk comparative seperti better, 

older, atau more accurate dan bentuk superlative seperti best, 

oldest, dan most accurate. 

d. Adverbia 

Menurut Radford (2009:3) adverbia adalah “These often 

have the semantic property that they denote the manner in which 

an action is performed (as with well in She sings well).” Pengertian 

ini menjelaskan bahwa adverbia secara tradisional memiliki sifat 

semantis yang mana merujuk ke perilaku atau cara dari suatu aksi 

yang dilakukan seperti kata well pada she sings well.  

Leech (2006:8) menerangkan bahwa adverbia berfungsi 

untuk memodifikasi adjektiva, verba, dan adverbia yang lain dan 

biasanya memberikan keterangan waktu seperti now, then, tempat 

seperti there, somewhere, cara seperti well, carefully, atau derajat 

seperti very, so atau keterangan lain seperti just, either, actually.  

e. Preposisi 

Radford (2009:4) menambahkan bahwa adverbia memiliki 

ciri semantis yang mana menandakan lokasi seperti in, on, off, 

inside, outside, under, above, atau below. Sedangkan menurut 

Nesfeid dalam Alwasilah (1993:48) preposisi yaitu kata yang 

diletakan sebelum nomina untuk menunjukkan hubungan orang 
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atau benda yang disimbolkan atau diwakili oleh nomina dengan 

sesuatu yang lain, “Word placed before a noun equivalent to show 

in what relation the person or thing denotaded by the noun stands 

to something else.” 

Lebih lanjut Quirk et. al. (1985:657-658) menjelaskan 

bahwa preposisi memiliki fungsi sebagai penguhubung dua unsur 

yaitu preposition complement dan unsur yang lain pada kalimat. 

Quirk et. al. pun menjelaskan bahwa preposition complement dapat 

berupa frasa nomina, nominal wh-clause, atau nominal –ing clause 

seperti dalam tabel berikut ini, 

 

 

 

Tabel 2.1 Preposition Complement 

PREPOSITIONAL PHRASE 

PREPOSITION PREPOSITION COMPLEMENT 

On the table 

From what he said 

By signing a peace treaty 

 

Quirk et. al. (1985:658) menambahkan bahwa terdapat 

beberapa unsur bahasa yang tidak lazim menjadi preposition 
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complement yaitu, (1) that-clause, (2) an infinitive, (3) a personal 

pronoun subjective form, 

                                             *at (that) she noticed him [1] 

He was surprised                          *at to see her [2] 

               *at she [3] 

  Dalam kasus di atas Quirk et. al. (1985:658)  menyarankan 

agar kalimat di atas agar menjadi lazim dan tanpa merubah makna 

maka diperlukan perubahan struktur, pada contoh [1] dan [2] 

preposisi at harus dihilangkan menjadi he was surprised that she 

noticed him dan he was surprised to see her, sedangkan pada contoh 

[3] perubahan subjective personal pronoun „she‟ dirubah menjadi 

objective personal pronoun „her‟ menjadi he was surprised at her. 

Dari keterangan ini maka dapat disimpulkan bahwa objective 

personal pronoun dapat menjadi preposition complement. 

Terakhir Quirk et. al (1985:659-660) menjelaskan bahwa 

antara preposisi dan konjungsi memiliki fungsi yang berhubungan 

bahkan terdapat beberapa preposisi yang dapat berfungsi sebagai 

konjungsi, seperti, after, as, before, since, until, like (Quirk et. al., 

1985:1110). 

f. Pronomina 

 Radford (2009:4) menjelaskan bahwa “Pronouns are items 

which are said to „stand in place of‟ (the meaning of the prefix pro-
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) or „refer back to‟ noun expressions” berdasarkan penjelasan ini 

dapat disimpulkan bahwa pronomina adalah kata yang 

menggantikan atau merujuk ke nomina. 

Sedangkan menurut Gatherer (1985:118) pronomina adalah 

“A word which may replace a noun or a noun phrase.” Penjelasan 

menjelaskan bahwa fungsi pronomina ialah untuk menggantikan 

nomina di dalam suatu kalimat. 

O‟Grady (1992) membagi kategori sintaksis menjadi dua, 

yaitu kategori leksikal dan kategori non-leksikal. Kategori leksikal 

terdiri dari lima kategori, yaitu noun (N), verb (V), adjective (Adj), 

preposition (P), dan adverb (Adv) yang biasanya merupakan 

gabungan adjektiva dan sufiks –ly. Kategori non-leksikal terdiri 

dari determiners (Det), auxiliary (Aux), conjunctions (Con), dan 

degree words (Deg). 

Tabel 2.2 Syntactic Categories 

Lexical Categories Examples 

Noun (N) 

Verb (V) 

Adjective (Adj) 

Preposition (P) 

Adverb (Adv) 

Harry, boy, wheat, policy moisture 

Arrive, discuss, melt, hear, remain 

Good, tall, old, intelligent, beautiful 

To, in, on, near, at, by 

Silently, slowly, quietly, quickly 

Non-lexical Categories Examples 
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Determiner (Det) 

Degree word (Deg) 

Qualifier (Qual) 

Auxiliary (Aux) 

Conjunction (Con) 

The, a, this, these 

Too, so, very, more, quite 

Always, perhaps, often, never, almost 

Will, can, may, must, should, could 

And, or, but 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Fungsi Sintaktis 

Di sub bab sebelumnya dibahas mengenai part of speech 

atau jenis kata. Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai fungsi 

sintaksis dalam kalimat. Berikut ini akan dijelaskan mengenai 

fungsi-fungsi tersebut: 

1. Subjek 

Menurut Quirk dan Greenbaum, 

“The subject of sentence has a close general relation to 

what is being discussed, the “theme” of the sentence with 

the normal implication that something new (the predicate) 
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is being said about „a subject‟ that has already been 

introduced in earliers sentences.” (1973: 11) 

 

Subjek adalah penggagasan utama pada pembentukan suatu 

kalimat yang berada di awal kalimat. Subjek merupakan sebuah 

kata yang dapat dibedakan dan diperoleh dari jawaban atas 

pertanyaan who atau what. Contoh; 

 3. The woman cry.  

  The woman merupakan jawaban atas pertanyaan 

who.  

 4. Swimming is good for your health.  

  Swimming merupakan jawaban atas pertanyaan 

what. 

2. Predikat  

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

statement which says something about the subject.” Dapat diartikan 

bahwa predikat adalah kata yang mengutarakan sesuatu tentang 

subjek atau menceritakan tentang subjek. Contoh; 

 5. I will take you dinner tonight.   

Will take pada contoh (9) adalah predikat. 

3. Objek 
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Menurut  Richard et. al, (1985: 198), 

“Object is the noun phrase or clause or pronoun in 

sentences with transitive verb, which traditionally describe 

as being affected by action of the verb. The object of verb 

can be affected by the verb either directly or indirectly.”  

 

Dapat diartikan bahwa objek dapat berupa nomina frasa 

atau klausa atau pronomina yang kehadirannya ditentukan oleh 

verba, yaitu verba transitif. Contoh; 

 6. She made a cake for me.  

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

verba transitif made. 

 

4. Komplemen  

Menurut Richard, et.al (1985: 52), “Part of speech which 

follows the verb and which this completes the sentence.” Dapat 

diartikan bahwa komplemen merupakan bagian kalimat yang 

kedudukannya berada setelah kata kerja dan merupakan pelengkap 

kalimat. Selain itu, komplemen terbagi menjadi dua elemen yaitu 

Subject complement (SC) dan Object complement (OC).  

7. The man is now a famous man in the world.   

  Pada frasa a famous man menandakan subject 

complement.  
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8. My parents advice Mike to be the scientist.  

Pada kalimat the scientist menandakan object 

complement. 

5. Adverbial 

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

describes or adds the meaning of a verb, an adjective, another 

adverb or a sentenceand which answers such question as how?. 

Where? Or when?” Dapat diartikan bahwa adverbial merupakan 

salah satu kelas kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menambah makna pada verba, adjektiva, adverbial lainnya pada 

kalimat. Adverbial ini menjawab verba, adjektiva, adverbial 

lainnya pada kalimat. Adverbial menjawab pertanyaan seperti how, 

where dan when.  

9. How long have you work here? I have been working 

here for two years. 

 Adverbial pada contoh (13) adalah two years, dan 

merupakan jawaban untuk pertanyaan how. 

2.1.3 Frasa 

 Richards et al. (1985:39) mendefinisikan frasa sebagai 

berikut: “… a phrase is a group of words which form a 

grammatical unit. A phrase does not contain a finite verb and does 

not have a subject-predicate structure.” Definisi ini menjelaskan 
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bahwa suatu frasa adalah suatu kelompok kata yang membentuk 

unit gramatikal. Frasa tidak mengandung kata kerja finit dan tidak 

memiliki struktur subjek-predikat. Frasa terbagi menjadi beberapa 

macam, seperti frasa verba, frasa nomina, frasa preposisi, dan frasa 

adjektiva. 

Contoh :   

10.  to         London (frasa preposisi) 

      Prep       Noun 

 

11.  (very)  important (indeed) (frasa adjektiva) 

       Adv           Adj 

 

12.  Our team  has been beaten (frasa verba) 

           NP             Verb 

 

13.  The     room (frasa nomina) 

       Det     Noun 

 

 

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan tersebut, 

dapat kita ketahui bahwa frasa merupakan istilah gramatikal untuk 

kelompok kata yang tidak mempunyai subjek, predikat atau 

keduanya dan mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya. 

Kata utama (Head) berperan sebagai kata utama dari sebuah 

frasa, hal tersebut seperti yang dikemukan oleh Carnie (2007 : 70), 

“The head of a pharse 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, snd the head of the Adj and the head of an Adv is Adv.”  

Contoh : 

14.  After next month 

        P         NP 
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Sehingga head adalah kata utama yang berperan untuk 

memberikan kategori pada frasa itu sendiri. Selain itu, menurut 

Sujatna (2008:11)  menjelasakan bahwa frasa terbagi menjadi dua 

bagian yaitu head word dan modifier. Head word adalah kata 

utama dalam frasa yang menunjukkan jenis frasa tersebut. 

Sedangkan modifier adalah kata atau frasa yang menambahkan 

keterangan terhadap head word. Sujatna pun menambahkan bahwa 

terdapat dua jenis modifier yaitu pre-modifier yang muncul 

sebelum head word dan post-modifier yang muncul setelah head 

word. 

Greenbaum (1996) membagi frasa menjadi lima bagian 

berdasarkan head word-nya yaitu: noun phrase, verb phrase, 

prepositional phrase, adjective phrase, dan adverb phrase.  

a. Frasa nomina merupakan frasa yang mana nomina menjadi 

head dari frasa tersebut. Namun selain nomina, pronomina, 

numeralia, dan adjektiva nominal juga dapat menjadi head dari 

frasa nomina.  

15. The teachers aren‟t perhaps aware of how they can 

work with disabled student. 

16. This is incurred in a flexion injurywhen the head is 

moving forward. 
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17. It is the old or those over 75 who are most likely to 

experience major health and mobility problems. 

18. She wakes me up at six every morning. 

b. Frasa verba merupakan frasa yang  mana verba merupakan 

head dari frasa tersebut.  

19. You may play outside. 

20. Saddam could have been removed from Kuwait 

without war. 

c. Frasa preposisi merupakan frasa yang  mana preposisi 

merupakan head dari frasa tersebut.  

21. Yesterday the sun was just as it is in India. 

22. Everybody questions the significance of the results. 

d. Frasa adjektiva merupakan frasa yang mengandung adjektiva 

sebagai head-nya. 

23. Big brown bears thunder through the deep woods. 

24. We had some nice crisp white wine to go with it. 

e. Frasa adverbia merupakan frasa yang mana mengandung 

adverbia sebagai head-nya yang biasanya didahului oleh pre-

modifier dan sangat jarang diikuti post-modifier.  



23 

 

25. We had to do something structurally and radically 

different. 

26. He‟s desperately in love. 

2.1.4 Klausa 

Sujatna (2008:31) “In grammar, a clause is a group of 

words consisting of subject and a predicate”. Menurut Sujatna 

bahwa klausa adalah gabungan dari kata-kata yang memiliki subjek 

dan predikat. Sedangkan Crystal (2001) berpendapat bahwa, 

“Clause a term used in some models of grammar to refer to a unit 

of grammatical organization smaller than the sentence but larger 

than phrase, word or morphemes.” Pernyataan ini menguatkan 

bahwa klausa meskipun memiliki subject dan predicate namun 

dalam kajian grammar, klausa merupakan unit yang lebih kecil dari 

kalimat namun lebih besar dari phrase, morphemes, ataupun word. 

Sujatna (2008:31) menambahkan bahwa klausa terbagi 

menjadi dua jenis yaitu independent clause dan dependent clause. 

Sujatna (2008:31) menjelaskan “Independent clause is a clause that 

can stand by itself and still make sense.” Sujatna pun 

menambahkan bahwa independent clause dapat menjadi kalimat 

dengan sendirinya tanpa harus ditambah klausa yang lain. 

Sedangkan dependent clause menurut Sujatna adalah klausa yang 

tidak bisa berdiri sendiri, dependent cluase harus didampingi oleh 

independent clause agar memiliki makna yang jelas (2008:31). 
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2.1.5 Kalimat 

Kalimat menurut Downing (2006:272) adalah, 

“Grammatically, it is the highest unit and consist of one 

independent clause, or two or more related clause”. Pengertian 

kalimat di atas mengungkapkan bahwa secara gramatikal kalimat 

merupakan unit kebahasaan tertinggi dan terdiri dari satu klausa 

bebas atau dua atau lebih klausa yang memiliki hubungan atau 

gabungan klausa. 

Sujatna (2008:56) menyatakan bahwa terdapat empat jenis 

kalimat yaitu simple sentence, compound sentence, complex 

sentence, dan compound-complex sentence. Berikut penjelasan dari 

setiap jenis kalimat bedasarkan keterangan Sujatna (2008:56-59),  

a. Simple Sentence, yaitu kalimat hanya memiliki satu klausa, yang 

terdiri dari satu subjek dan satu predikat. 

b. Complex Sentence, yaitu kalimat terdiri dari satu independent 

clause dan satu atau lebih dependent clause. 

c. Compound Sentence, yaitu kalimat terdiri dari dua independent 

clause, tetapi tidak memiliki dependent clause. Klausa yang 

termasuk ke dalam compound sentence mempunyai ciri terdiri 

dari tanda koma (,) dan coordinating conjunction. 

d. Compound-Complex Sentence, yaitu kalimat yang mengandung 

complex sentence yang didalamnya terdapat compound sentence 
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atau sebuah compound sentence yang terdapat complex sentence 

didalamnya. 

 

 

 

2.2 Semantik 

 Terdapat banyak definisi mengenai pengertian semantik, antara lain Saeed 

(1997:3) yang menjelaskan bahwa “Semantics is the study of meaning 

communicated through language or semantics is the study of meaning of words 

and sentences.” 

Sedangkan semantik menurut O‟Grady (1996:268) 

“Semantics is the study of meaning in human language, because some 

work in this complicated area of linguistic analysis presupposes 

considerable knowledge of other, disciplines (particular logic, 

mathematics and philosophy).” 

 

Dijelaskan bahwa semantik dalam kehidupan sosial adalah ilmu tentang 

makna dalam berbagai bidang disiplin ilmu seperti particular logic, mathematics 

dan philosophy yang di dalamnya terdapat pengetahuan tentang ilmu linguistik. 

Semantik adalah ilmu tentang makna, sebagaimana telah dijelaskan oleh Hurford 

dan Heasley (1983:1) bahwa, “Semantics is the study of meaning in language”. 

Dengan demikian semantik merupakan suatu ilmu linguistik yang mempelajari 

mengenai makna. 
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Teori lain diungkapkan oleh Palmer (1981): “Semantics is the technical 

term used to refer to the study of meaning, and, since meaning is a part of 

language, semantics is a part of linguistics”. Definisi ini menjelaskan bahwa 

semantik merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu kepada studi 

mengenai makna, dan karena makna merupakan bagian dari bahasa, maka 

semantik merupakan bagian dari linguistik. 

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semantik 

merupakan ilmu makna yang menjelaskan awal mula adanya makna suatu bahasa. 

Catford (1965: 36) membagi makna ke dalam tiga jenis yaitu makna gramatikal, 

makna leksikal, dan makna kontekstual. Namun dalam pembahasan kali ini 

penulis hanya akan membahas makna leksikal dan gramatikal. 

2.2.1 Makna Leksikal 

Sangat penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan makna, 

sebelum mengenal definisi makna leksikal. Makna menurut Lyons (1986: 

136) menyatakan bahwa “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”. 

Lyons menjelaskan bahwa 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. 

Saeed (1997) mengemukakan bahwa “descriptive aims of lexical 

semantics have been: (a) to represent the meaning of word in the 
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language: and (b) to show how the meaning of words in a language are 

interrelated.” Sependapat dengan Saeed, Butler et all, 2005:245 “Lexical 

meaning is a matter of listing standard meanings for simple lexical entries 

or particular meaning properties for fixed expressions.” Maksudnya, 

makna leksikal ialah daftar arti standar dalam kosakata leksikal sederhana 

atau unsur arti tertentu untuk ungkapan yang tetap. 

Contoh: 

 27.  snowman   „a replica of a man made of snow‟ 

 28.  snowman   „a man who removes snow‟. 

Jika dilihat dalam kalimat, makna leksikal adalah makna yang 

tidak berhubungan dengan konteks, melainkan langsung merujuk pada 

referen tanpa menyesuaikan dengan kata lain yang ada pada kalimat baik 

sebelum atau sesudah kata tersebut. 

2.2.2 Makna Gramatikal 

Makna gramatikal menurut Lyons (1995) makna gramatikal dari 

sebuah bahasa adalah “...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”. Selain itu Lyons juga berpendapat bahwa “Semantics and 

grammar is the degree of which grammatically is determined by meaning 

fullness”. 

Croft (2000) pun menyatakan bahwa “The distinction between 

lexical and grammatical meaning gets explained by grammaticalization: a 

diachronic process by which lexical meaning shift to grammatical 
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meaning”. Perbedaan antara makna leksikal dan gramatikal dijelaskan 

oleh proses gramatikal; proses diakronis dimana makna leksikal berubah 

menjadi makna gramatikal. 

 

Contoh :  

 29. I go to school. (makna leksikal atau kamus yang artinya pergi) 

30. I went to school. (bukan makna leksikal karena bentuk lampau) 

Makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat fungsi suatu kata 

yang dipengaruhi faktor tenses dalam kalimat. 

 

2.3 Kata Like 

 Kata like adalah salah satu kata dalam bahasa Inggris, jika diteliti dengan 

seksama kata like memiliki berbagai makna dan berbagai kategori sintaktis sesuai 

dengan penempatannya. Berikut akan diuraikan mengenai berbagai makna kata 

like dan kategori sintaktisnya.  

2.3.1  Kata Like sebagai Preposisi 

Kata like sebagai preposisi diungkapkan oleh Quirk et. al. 

(1985:698) yang menjelaskan bahwa like merupakan salah satu preposition 

of manner yang memiliki makna „in manner resembling with‟. 

31. Life is like a dream. 

32. The army swept through the city like a pestilence. 

Like sebagai preposisi memiliki berbagai makna, dalam kamus 

Oxford Advanced Learner‟s Dictionary, 2000:723, yaitu sebagai berikut, 
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1. Similar to (sb/sth); resembling, yang berarti sama atau serupa 

dengan sesuatu atau seseorang.  

33. I „ve always wanted a garden like theirs. 

34. A house built like an Indian palace. 

2. Has characteristic of (sb/sth), yang berarti memiliki 

karakteristik seperti sesuatu atau seseorang.  

35. It‟s just like her to tell everyone about it. 

3. In the manner of (sb/sth); to the same degree as, yang berarti 

bersikap sama dengan sesuatu atau seseorang dan memiliki 

kualitas yang sama dengan sesuatu atau seseorang. 

36. chatter like monkeys. 

37. behave like children. 

4. For example, yang berarti memberikan contoh  

38. We could look at some modern poets, like Eliot and Hughes. 

39. Practical lessons, like woodwork and cookery, are not 

considered as important as maths. 

Apabila dikaitkan dengan pembahasan mengenai preposisi pada 

sub bab 2.1.1 pada nomor (e), Quirk et. al. Menjelaskan bahwa beberapa 

preposisi dan berfungsi juga sebagai konjungsi, namun seperti yang 

diungkapkan oleh Quirk et. al. bahwa sebuah preposisi termasuk kata like 

hanya dapat mempunyai preposition complement yang berupa frasa 

nomina, nominal wh-clause, atau nominal –ing clause. Sehingga apabila 

terdapat preposition complement selain yang diungkapkan sebelumnya 

maka preposisi tersebut atau kata like tersebut bukan merupakan preposisi. 
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2.3.2 Kata Like sebagai Verba 

Kata like sebagai verba diungkapkan oleh Swan (1995:311), bahwa 

like merupakan the conditional „would like (+ infinitive)‟ is often used as a 

polite way of saying „want‟, especially in requests and offers yang 

memiliki makna „express a wish or preference at a particular time.‟ 

40. I‟d like two kilos of tomatoes, please. 

41. „Would you like to dance?‟ „Yes, OK.‟ 

Adapun menurut pendapat Swan bahwa Like ini sebagai Like + 

verb. Dalam Inggris British, like + -ing form dimana biasanya 

membicarakan tentang „kesenangan‟, dan like + infinitive biasanya 

membicarakan tentang suatu pilihan dan kebiasaan. Sedangkan dalam 

Inggris Amerika, like + infinitive pada umumnya keduanya dapat 

digunakan. Namun untuk pembahasan di bab III tidak ditemukan contoh 

tersebut. 

Contoh: 

42. I like climbing mountains. (more typically GB) 

43. I like to climb mountains. (more typically US) 

When I‟m pouring tea I like to put the milk in first. (GB/US) 

Like sebagai verba memilki berbagai makna, dalam kamus Oxford 

Advanced Learner‟s Dictionary, 2000:723 seperti,  

1. find (sb/sth) pleasant or satisfactory; enjoy, yang berarti 

menemukan sesuatu yang memuaskan atau menyenangkan. 

44. Do you like fish? 
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45. She likes him (ie is fond of him) but doesn‟t love him. 

2. regularly choose (to do sth); prefer (to do sth), yang berarti 

bahwa lebih memilih melakukan sesuatu hal atau lebih tertarik 

melakukan sesuatu.   

46. On Sundays I like to sleep late. 

47. He likes his guests to be punctual. 

3. Dalam bentuk negatif kata like bermakna, be unwilling or 

reluctant  to do sth: yang berarti tidak ingin atau tidak nyaman 

dalam melakukan sesuatu. 

48. I didn‟t like (ie felt reluctant) to disturb you. 

49. He doesn‟t like asking for help. 

4. Dapat bermakna express a wish or preference at a particular 

time, atau mengungkapkan harapan atau kesukaan pada waktu-

waktu tertentu. Namun makna ini biasanya harus diiringi 

dengan kata-kata should,  would, „d. 

50. Would you like something to eat? 

51. I‟d like to think it over before deciding. 

   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata like dapat berkategori 

sebagai frasa preposisi dan frasa verba.  Selanjutnya, penulis akan menganalisis 

data-data pada bab III berdasarkan teori yang dipaparkan pada bab II. 


