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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang 

bagaimana kata-kata dapat bergabung menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Selain 

itu, sintaksis pun mempelajari mengenai struktur kalimat. Seperti pada teori yang 

diungkapkan oleh Miller (2002): “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.” 

Definisi lain mengenai sintaksis diungkapkan oleh O’Grady (1992): 

“Syntax is the system of rules and categories that underline sentence formation in 

human language.” O’Grady mengungkapkan bahwa sintaksis merupakan suatu 

sistem aturan-aturan dan kategori-kategori yang menggarisbawahi bentukan 

kalimat dalam bahasa manusia. 

Carnie (2007) juga menyatakan bahwa Syntax: studies of level of 

language that lies between words and the meaning of utterance: sentence. Teori 

tersebut menyatakan bahwa sintaksis merupakan ilmu bahasa yang mempelajari 

tentang kata-kata dan makna ujaran dalam sebuah kalimat. 

Dapat disimpulkan bahwa sintaksis merupakan bagian dari cabang 

linguistik yang mempelajari bagaimana kata-kata bergabung menjadi sebuah 

kalimat. Hal yang juga harus diperhatikan dalam pembahasan sintaksis adalah 

mengenai fungsi sintaksis dan kategori sintaksis. 
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2.1.1 Kategori Sintaksis 

Kategori sintaksis disebut juga kelas kata atau dalam Bahasa Inggris 

disebut Part of speech. 

Menurut Richard, et al (1985), kategori sintaksis adalah Part of speech is 

a traditional term to describe the different types of words which are used to form 

sentences, such as noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, 

conjunction, and interjection. 

Maksudnya, kelas kata merupakan istilah untuk menggambarkan 

perbedaan kelas dari kata yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat, 

seperti nomina, pronomina, verba, ajektiva, adverbial, preposisi, dan konjungsi. 

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 ajektiva dan sufiks –ly. Kategori non-leksikal 

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

words (Deg). 

 

Tabel 2.1 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 
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Non-lexical Categories Examples 

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 Sintaksis 

Fungsi-fungsi sintaksis terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. 

Biasanya, subjek dalam suatu kalimat berisi kata yang berkategori nomina. 

Predikat dalam suatu kalimat berisikan kata yang berkategori verba. Objek dalam 

suatu kalimat berisikan kata yang berkategori nomina. Berikut fungsi-fungsi 

sintaksis tersebut: 

a. Subjek (S) menurut Halliday (1985),“There are three broad definitions of 

subject; 1. That which is the concern of the message, 2. That of which 

something is being predicated, 3. The doer of the action.” 

Maksudnya, subjek memiliki tiga pengertian yaitu perhatian dari pesan yang 

disampaikan, sebagai sesuatu yang memiliki predikat dan merupakan pelaku 

dari suatu aksi. 

b. Verba (V) menurut Richards, et al. (1985), “A verb is a word which a) 

occurs as a 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.” 



14 
 

 
 

Verba merupakan kata yang muncul sebagai bagian dari predikat pada sebuah 

kalimat, memiliki tanda kategori gramatikal dan mengacu kepada suatu aksi 

atau status. 

c. Objek (O) menurut Richards, et al (1985), “Object is the noun, noun 

phrase, or clause or pronoun in sentences with transitive verb, which is 

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

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

Maksudnya, objek merupakan nomina, frasa nomina atau klausa atau 

pronominal dalam suatu kalimat berverba transitif, yang biasanya 

menggambarkan sesuatu yang terpengaruhi oleh aksi dari verba. Objek dari 

verba dapat terpengaruh oleh verba secara langsung maupun tidak langsung. 

d. Adverbia (Adv) menurut Richards, et al. (1985), “Adverb is a word that 

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

or sentence and which answers such question as how?, where?, or when?. 

Adverbia merupakan kata yang menggambarkan atau menambahkan makna 

dari verba, ajektiva, adverbial lainnya atau kalimat dan yang menjadi jawaban 

dari pertanyaan how?, where?, atau when? 

e. Pelengkap (Pel) atau komplemen (K) adalah bagian frasa verbal yang 

membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa.  

Pelengkap dapat berupa frasa nomina, verba, ajektiva, preposisi, atau klausa. 

Letaknya langsung di belakang objek bila ada objek. Kedudukan pelengkap 

mirip dengan objek dengan perbedaan bahwa keberadaan objek ditentukan 

oleh faktor ketransitifan verba, sedangkan keberadaan pelengkap ditentukan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Objek
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketransitifan&action=edit&redlink=1
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oleh faktor keharusan untuk melengkapi predikat. Dalam tata bahasa 

tradisional, pelengkap lazim disebut sebagai objek kedua. 

 

2.2 Kalimat 

Kalimat adalah satuan utama tata bahasa. Dalam hal tulisan kita memulai 

sebuah kalimat dengan huruf besar dan mengakhirinya dengan titik. Sebuah 

kalimat sederhana terdiri atas satu klausa. Sedangkan sebuah kalimat kompleks 

terdiri atas lebih daripada satu klausa. 

(3) The brown fox jumps over the lazy dog. 

Pada kalimat (3) di atas termasuk ke dalam kalimat sederhana, noun 

phrase the brown fox berfungsi sebagai subjek. Verb phrase jumps over berfungsi 

sebagai kata kerja. Sedangkan noun phrase the lazy dog berfungsi sebagai objek. 

Quirk et al. (1985) mendefinisikan kalimat sebagai berikut:  

“The sentence is the highest ranking in unit of grammar, and hence that 

the purpose of a grammatical description of English is to define, by 

means of whatever descriptive apparatus may be necessary (rule, 

categories, etc), what counts a grammatical sentence in English.”  

 

Chaer (1994) menyebutkan bahwa kalimat adalah susunan kata-kata 

yang teratur berisi pikiran yang lengkap. Terdapat keterkaitan antara kata, frasa, 

dan klausa yang merupakan satuan-satuan sintaksis yang lebih kecil. Dengan kata 

lain, kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang 

biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta 

disertai dengan intonasi final.  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_bahasa_tradisional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_bahasa_tradisional&action=edit&redlink=1
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Chaer juga mengklasifikasikan kalimat ke dalam beberapa macam: 

1.) Kalimat simple, compound, complex, dan compound-complex adalah 

klasifikasi kalimat berdasarkan jenis klausa nya. 

2.) Kalimat loose, balanced, dan periodic merupakan klasifikasi kalimat 

berdasarkan posisi subjek dan verba nya. 

3.) Kalimat embedded merupakan struktur gramatikal yang harus 

digabungkan pada suatu klausa independen. 

4.) Kalimat declarative, interrogative, imperative, dan exclamatory 

merupakan klasifikasi kalimat berdasarkan cara kalimat tersebut 

mengkomunikasikan idenya. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari 

masing-masing klasifikasi kalimat ini: 

 

a. Kalimat deklaratif 

Kalimat deklaratif adalah kalimat yang membuat pernyataan yang diakhiri 

oleh tanda titik. 

(4) They are coming. 

b. Kalimat interogatif 

Kalimat interogatif adalah kalimat yang mengajukan pertanyaan yang 

diakhiri oleh tanda tanya. 

(5) Are they coming? 

c. Kalimat imperatif 

Kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang diakhiri oleh tanda titik. 

(6) Come here. 
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d. Kalimat ekslamasi 

Kalimat eksklamasi adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan yang 

diakhiri oleh tanda seru. 

(7) They must come now! 

Pada definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat adalah 

satuan bahasa yang terkecil, unit gramatikal teratas dan juga yang terbesar, yang 

memiliki kelas kata dan kelas gramatikal di dalamnya. Dengan kata lain, kalimat 

adalah satuan bahasa yang umumnya berdiri sendiri yang terdiri atas konstituen 

dasar yang berupa klausa, satu atau lebih klausa yang ditata dengan pola tertentu, 

dan dengan disertai intonasi final pada kalimat tersebut. Sebuah kalimat yang baik 

adalah kalimat yang memiliki struktur yang menempati posisinya secara benar. 

 

2.2.1 Klausa 

Klausa adalah struktur utama yang membentuk kalimat. Menurut Allen 

(1985) klausa adalah a group of word which form a grammatical unit and which 

contain a subject and finite verb. Dalam kamus linguistik ini menerangkan bahwa 

sebuah klausa itu adalah sekumpulan kata yang terbentuk dari sebuah unit 

gramatikal dan berisikan sebuah subjek dan finite verb (kata kerja yang dibatasi 

dengan jumlah dan kala). Sebuah klausa memiliki arti yang penuh dan berpotensi 

menjadi sebuah kalimat. Contoh: 

(8) We will phone you after we arrive. 

Kalimat (8) di atas terdiri dari dua klausa yaitu main clause  atau 

independent clause dan subordinate clause atau dependent clause yang berfungsi 

sebagai adverbial. Independent clause yaitu klausa yang bisa berdiri sendiri atau 
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kalimat bebas dan tidak terikat atau disebut juga induk kalimat. Seperti dalam 

contoh di bawah ini: 

(9) She lives in Bandung. 

Dependent clause atau subordinate clause yaitu klausa yang tidak bisa 

berdiri sendiri atau kalimat terikat atau disebut juga anak kalimat. Klausa ini tidak 

memiliki arti yang penuh karena memerlukan klausa yang lainnya. Dengan kata 

lain masih terikat dengan klausa yang lain. 

(10) When I was dreaming. 

Collins et al. (2000) menjelaskan klausa sebagai berikut: 

“a grammatical unit whose main structural patterns involve 

combinations of the function subject, predicator, object, predicative, 

complement and adjunct. The immediate constituents of a clause are 

normally phrase. A clause may form a whole sentence or just a part of a 

sentence.” 

 

Chaer (1994) menyebutkan, klausa adalah satuan sintaksis berupa 

runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada 

komponen, berupa kata atau frasa, yang berfungsi sebagai predikat; dan yang lain 

berfungsi sebagai subjek, objek dan sebagai keterangan. Selain fungsi predikat 

yang harus ada dalam konstruksi klausa ini, fungsi subjek boleh dikatakan bersifat 

wajib, sedangkan yang lain bersifat tidak wajib. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dependent clause juga sering berfungsi sebagai noun (noun clause), 

adjective (adjective clause), atau adverb (adverb clause) dalam klausa lain. 

 

2.2.2 Frasa 

Frasa adalah gabungan kata yang memiliki makna. Klausa berbeda 

dengan frasa. Klausa dan kalimat dibangun dari frasa. Richard, et al 
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mengemukakan bahwa A phrase is a group of words which form a grammatical 

unit. Sebuah frasa tidak memiliki struktur subjek predikat.  

Contoh: 

(11) I liked her expensive new car. 

Pada kamus linguistik juga menerangkan bahwa Phrases are usually 

classified according to their central word or head, e.g. noun phrase, verb phrase, 

etc, Quirk, et al (1985). Chaer (1994) menyatakan bahwa Frasa adalah satuan 

gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis 

yang satu tingkat di bawah satuan klausa, atau satu tingkat berada di atas satuan 

kata. Jadi frase adalah satu satuan sintaksis yang terdiri atas kelompok kata yang 

bersifat nonpredikatif. Quirk, et al. (1985) membagi frase menjadi lima bagian 

berdasarkan beberapa kategori tergantung pada jenis pembedanya yaitu; noun 

phrase, verb phrase, prepositional phrase, adjective phrase, dan adverb phrase. 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis frase tersebut: 

 

a. Noun Phrase 

Frasa nomina, umumnya memiliki satu nomina (atau pronomina) sebagai 

kata utamanya. Frasa nomina biasanya berawal dengan pewatas (determiner). 

Dalam hal ini frasa nomina dapat bertindak sebagai subjek, objek, atau 

komplemen dalam klausa dan dapat juga mengikuti preposisi. 

(12) The future is a dream. 

(13) I saw a young woman. 
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b. Verb Phrase 

Frasa verba, umumnya memiliki satu verba utama sebagai kata 

utamanya. Bagian verba suatu kalimat dalam bahasa inggris disebut verb phrase. 

Frasa verba dapat juga terdiri dari satu verba atau lebih dari satu verba. 

(14) Guy is coming today. 

Dalam hal ini, bahasa inggris mempunyai sejumlah kecil auxiliary verb 

yang membantu main verb untuk membentuk frasa verba. Auxiliary verb itu 

terdiri dari be, have, do dan kata bantu modalitas yaitu will, would, can, could, 

might, shall, should, must, ought to, used to. 

 

c. Preposition Phrase 

Frasa preposisi adalah sekelompok kata yang terdiri atas suatu preposisi 

dan kata yang mengikutinya (biasaya frasa nomina). Frasa preposisi umumnya 

memiliki satu preposisi sebagai kata pertamanya. Seperti halnya adverbia, frasa 

preposisi menyatakan sejumlah arti yang berbeda, seperti place, time, reason dan 

bersifat manasuka dalam suatu kalimat, artinya bisa ditiadakan dalam kalimat. 

(15) We must disctuss the matter in private. 

 

d. Adjective Phrase 

Adjective phrase memiliki satu ajektiva sebagai kata utamanya. Quirk 

(1980) menyatakan bahwa an adjective phrase is a phrase with an adjective as a 

head.  

(16) The water is too cold. 
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e. Adverb Phrase. 

Adverb phrase memiliki satu adverbia sebagai kata utamanya. Frasa 

adverbial memiliki struktur yang sama dengan frasa ajektiva, namun induknya 

berbeda. Frasa adverbial digunakan untuk menerangkan kata kerja dan ajektiva, 

yang dapat berfungsi sebagai nomina, ajektiva, atau adverbia 

(17) Ella visited us on Friday. 

 

f. Infinitive Phrase. 

Infinitive phrase diawali oleh to-infinitive (to+simple form of verb). 

Frasa infinitive digunakan untuk menerangkan objek atau pelengkap, oleh 

karenanya mnucul sebagai konstituen frasa verba dan frasa ajektiva. 

(18) Janice and her friends went to the mall to flirt with the cute guys. 

 

2.3 Semantik 

Dalam linguistik, semantik berasal dari bahasa Yunani, “sema” yang 

berarti “tanda” atau “lambang”, dan “samaino” yang berarti “menandai” atau 

“melambangkan”. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari 

mengenai makna yang terkandung pada suatu bahasa. Saeed (1997) menyatakan 

bahwa Semantic is the study of the meaning of words and sentences. 

O’Grady (1996) menyatakan bahwa Semantics is the study of meaning in 

human language, because some work in this complicated area of linguistic 

analysis presupposes considerable knowledge of other deciplines (particulary 

logic, mathematics, and philosophy). 
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Hurford dan Heasly (1983) mengungkapkan Semantics is a study of 

meaning in language. Dengan demikian semantik merupakan suatu ilmu linguistik 

yang mempelajari mengenai makna. 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.” Yang artinya, 

semantik merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu kepada studi 

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

semantik merupakan bagian dari linguistik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan ilmu makna, 

membicarakan makna, dan menjelaskan bagaimana mula adanya makna sesuatu, 

atau merupakan ilmu yang bersangkutan dengan makna suatu bahasa. 

 

2.3.1 Makna Leksikal 

Sebelum mengenal definisi makna leksikal, sangat penting untuk 

mengetahui apa yang dimaksud dengan makna terlebih dahulu. Makna menurut 

Robins (1981) adalah meaning includes the relations between utterances and 

parts of utterances (e.g. words) and the world outsides and reference and 

denotation are among such relations. Robins pun menyatakan bahwa makna 

merupakan hubungan beberapa ujaran yang memuat referensi dan denotasi 

diantara hubungan tersebut. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Richard (1995) yang menyatakan 

bahwa meaning is what a language express about the world we live in or any 

possible pre imaginary world.Makna leksikal adalah makna yang didapat dari 

kamus. Makna leksikal dapat disebut sebagai makna sebenarnya, makna yang 
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tidak berhubungan dengan konteks apapun, makna yang sudah ada dan hanya 

diperlukan indera-indera untuk mengamatinya. 

Robin (1992) mendefinisikan: 

“lexical meaning of a word or lexical unit have thought of as the specific 

value it has in a particular linguistic system and the “personality” it 

acquires through usage within that system. It is rarely possible to 

analyze a word, pattern, or structure into distinct components of 

meaning. The meaning of word or lexical unit can be both proportional 

and expensive, e.g. whinge, proportional only, e.g. book, or expensive 

only, e.g. bloody and various, other swear words and emphasizers.” 

 

Makna leksikal ialah satu unit leksikal yang memiliki suatu nilai dalam 

system linguistic yang berfungsi untuk menganalisis suatu struktur kata ke dalam 

komponen makna. Makna leksikal juga dapat didefinisikan sebagai makna yang 

terdapat dalam kamus yang mempunyai komponen struktur makna acuan, baik itu 

berupa benda atau peristiwa dan di makna leksikal tersebut dibagi kembali 

menjadi dua bagian yaitu, makna yang dapat berdiri sendiri dan makna yang tidak 

dapat berdiri sendiri (particle) karena makna sebuah kata dapat berubah apabila 

kata tersebut telah berada dalam kalimat. 

Saeed (1997) mengemukakan bahwa descriptive aims of lexical 

semantics have been: (a) to represent the meaning of word in the language: and 

(b) to show how the meaning of words in a language are interrelated.  

Sependapat dengan Saeed, Christopher Butler (2005) menyatakan, 

lexical meaning is a matter of listing standard meaning for simply lexical meaning 

properties for fixed expressions. 

Contoh: 

(19) Snowman (a replica of a man made of snow) 

(20) Snowman (a man who removes the snow) 
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(21) Horse (large four-legged animal that people ride or use for pulling carts) 

(22) Remember (have or keep an image in your memory) 

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. 

 

2.3.2 Makna Gramatikal 

Makna gramatikal menurut Butler (2005) adalah a grammatical meaning 

is the sum total of the meaning of the constituent words in a complex expression 

and the result of the way the constituents are combined in the literal meaning. 

Artinya, makna gramatikal merupakan jumlah total makna dari setiap kata yang 

dikombinasikan dengan makna literal (harfiah). 

Contoh: 

(23) Dolphin-safe canned tuna. (no dolphin fell victim to the harvest of the tuna) 

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) menyatakan bahwa The distinction between lexical and 

grammatical meaning gets explained by grammaticalization: a diachronic process 

by which lexical meaning shift to grammatical meaning. Perbedaan antara makna 
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leksikal dan gramatikal dijelaskan oleh proses gramatikal; proses diakronis 

dimana makna leksikal berubah menjadi makna gramatikal. 

Contoh: 

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

(25) 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. 

 

2.3.2.1 Makna Kontekstual 

Catford (2005) berpendapat contextual meaning is similarly language 

bound, since the grouping of relevant situational features that a linguistic item is 

related. Maksudnya adalah makna kontekstual sama dengan bahasa yang terikat, 

karena hubungan situasi atau konteks yang sesuai dengan makna kata tersebut. 

Cruse (1995) mengemukakan bahwa contextual meaning is the fill set of 

normality relations which a lexical item contracts with all conceivable contexts. 

Makna kontekstual adalah serangkaian hubungan normalitas yang mana kata 

leksikalnya berbeda dengan segala konteks yang dibayangkan atau dipikirkan. 

Contoh: 

(26) I am surfing. (kind of water sport) 

(27) Surfing the internet. (find something in the website) 

 

2.4 To-Infinitive 

Sebelum mengenal definisi makna leksikal, sangat penting untuk 

mengetahui apa yang dimaksud dengan infinitive terlebih dahulu. Menurut Hilman 
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(2004), infinitive atau infinitive verb adalah kata kerja yang tidak dibatasi oleh 

pokok kalimat (subject).  

Perhatikan dua contoh kalimat berikut ini: 

(28) We request her to lend us her dictionary. 

(29) We try to request her to lend us her dictionary. 

Dari kedua contoh kalimat di atas, dapat dijelaskan bahwa: 

Pada contoh kalimat, subjek (pokok kalimat) we membatasi kata kerja 

request, atau kata kerja tersebut dibatasi oleh subjeknya. Inilah yang dimaksud 

dengan finite verb (kata kerja terbatas). Sementara pada kalimat kedua, kata kerja 

to request hanyalah sebutan dari tindakan yang ditunjukkan oleh kata kerja 

request dan digunakan tanpa subjek. Kata kerja tersebut dinamakan infinite verb 

(kata kerja tidak terbatas) atau biasanya hanya disebut infinite. Kata to- yang 

digunakan bersama dengan infinite bukan bagian yang sangat penting dari 

infinitive atau juga bukan merupakan tanda dari infinitive. 

Secara umum, to-infinitive ini sama seperti kata kerja (verb) lainnya: 

dapat berupa kata kerja transitif dan juga intransitif. Namun, berbeda dengan kata 

kerja utama tenses yang memiliki bentuk waktu: lampau, sekarang dan akan 

datang, to infinitive biasanya tidak memiliki bentuk waktu. Hal ini seperti 

diungkapkan oleh Swan (2005), "Infinitives are forms like (to) write, (to) stand. 

Unlike verb tenses (e.g. writes, stood), infinitives do not usually show the actual 

times of actions or events. They usually refer to actions and events in more 

general way, rather like -ing forms." 

Menurut Maclin (1996) The infinitive is the form of the verb that follows 

to. In every verb except be, the same form is used in the present tense for all 
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persons except the third person singular. Dapat diartikan bahwa invinitive adalah 

bentuk dari verba yang mengikuti preposisi to. Pada setiap verba kecuali verba be, 

infinivite selalu berbentuk present tense untuk semua pronominal, kecuali orang 

ketiga tunggal. 

I, you, we, they run; but he runs. 

I, you, we, they, have; but he has. 

Radfold (1997) mengemukakan bahwa A second type of functor which is 

associated with verbs is the infinitive particle to – so called because the only kind 

of complement it will allow is one containing a verb in the infinitive form. Contoh 

penggunaan to-infinitive antara lain adalah sebagai berikut: 

(30) I wonder (whether) to go home. 

(31) Many people want (the government) to change course. 

(32) We don’t (intend) to surrender. 

Dari contoh-contoh di atas, kata yang terdapat dalam tanda kurung 

merupakan komplemen dari to yang merupakan ekspresi dari masing-masing 

verba infinitive tersebut, yaitu go, change, dan surrender. 
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Tabel 2.4 Jenis-jenis verba yang dapat mengikuti to-infinitive 

    

advice enable learn resolve 

allow encourage let return (go back) 

appoint expect like return (take back) 

ask  liste to  

attempt fail love say 

 fear  see 

be feel make seem 

bear find manage send 

beg forbid mean (intend) start 

begin force  suppose 

believe forget need  

bother  neglect teach 

 go (purpose) notify tell 

call on guess  tempt 

care  offer tend 

cause happen order think 

challenge hate  train 

choose hear permit trust 

claim help persuade try 

come hesitate plan  

command hire pledge understand 

compel hope prefer urge 

consent  prepare used to 

consider imagine pretend  

continue induce promise wait 

 inform prove want 

dare instruct  warn 

decide intend quit wish 

declare invite   

demand  refuse  

deserve judge remember  

desire  remind  

determine know report  

discover  request  

drive lead require  

Sumber : Reference Guide to English, Maclin (1996) 

 

Macam-macam penggunaan infinitive phrase (to+infinitive) antara lain: 
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2.4.1 To-Infinitive Sebagai Subjek 

a. Sebagai Head Word 

To-infinitive dapat berfungsi sebagai subjek dalam suatu kalimat. To-

infinitive jenis ini berada di awal kalimat. Contoh: 

(33) To know Donna well is difficult. 

(34) To understand English is easy. 

 

b. Sebagai Modifier Noun atau Pronoun 

To-infinitive dapat berfungsi sebagai modifier subjek dalam suatu 

kalimat. To-infinitive jenis ini berada di awal kalimat. Contoh: 

(41) Permission to drive depends on getting a driver’s license. 

 

2.4.2 To-Infinitive Sebagai Objek 

a. Sebagai Head Word 

To-infinitive juga dapat berfungsi sebagai head word pada objek suatu 

kalimat. To-infinitive bentuk ini ditempatkan setelah verba. Contoh: 

(37) Ed hates to study. 

(38) She loves to swim. 

Akan tetapi, kita harus menggunakan form –ing, kecuali setelah but, 

except, dan about  setelah preposisi. Contoh: 

(39) If you want to drive, you have no choice but to get a driver’s 

license. 

(40) My sister is about to get her driver’s license. 
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b. Sebagai Modifier Noun atau Pronoun 

To-infinitive juga dapat berperan sebagai modifier sebuah objek dalam 

suatu kalimat. To-infinitive jenis ini mirip dengan to-infinitive sebagai predicate 

nominative, namun ada yang membedakan diantara keduanya. To-infinitive 

sebagai predicate nominative biasanya ditandai oleh linking verb Contoh: 

(42) Ed’s ability to study is greater when he has a quiet place in which to do it. 

 

2.4.3 To-Infinitive Sebagai Predicate Nominative 

Bentuk predicate nominative dapat juga ditandai oleh to-infinitive. To-

infinitive jenis ini ditandai oleh linking verb. Contoh: 

(35) To know Donna well is to love her. 

(36) Before the announcement, they were the favorites to win the contest. 

 

2.4.4 To-Infinitive Sebagai Komplemen Adjective 

Contoh: 

(43) Sometimes it is difficult to get a driver’s license. 

(44) It is not easy to learn another language well. 

Namun, pada penulisan formal, kita harus menghilangkan it is dan 

memindahkan infinitive phrase ke awal klausa. Bentuk –ing juga dapat dijadikan 

subjek klause tersebut. 

Contoh: 

(45) To get a driver’s license is sometimes difficult. 

(46) Getting a driver’s license is sometimes difficult. 
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2.4.5 To-Infinitive Sebagai Komplemen Konstruksi Verb 

Sebagian verb harus diikuti oleh infinitive phrase (dengan to), sebagian 

lagi dapat diikuti oleh bentuk –ing, dan sebagian lagi dapat diikuti oleh bare 

infinitive (tanpa to). Sebagian verb lain juga dapat diikuti baik oleh infinitive 

phrase ataupun bentuk –ing.  

Contoh verb yang diikuti oleh infinitive phrase: 

(47) Mr. Jefferson needs to leave now. 

(48) Ben offered to finish the experiment today. 

Contoh verb yang diikuti oleh infinitive phrase atau bentuk –ing: 

(49) Mrs. Parker likes to go shopping on Saturdays. 

(50) Mrs. Parker likes going shopping on Saturdays. 

 

  


