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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

Kata “Sintaksis” berasal dari bahasa Yunani sun yang artinya ‘dengan’ dan 

tatein yang artinya ‘menempatkan’. Istilah tersebut berarti menempatkan bersama-

sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok kata 

menjadi kalimat. Radford (2006:1) mengatakan, 

  

” syntax is the study of the way in which phrases and sentences are 

structured out of words, and so addresses questions like ’what is 

the structure of a sentence and what is the nature of grammatical 

operations by which its component words are combined together to 

form the overall sentence structur”.  

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa Sintaksis merupakan ilmu yang 

mempelajari bagaimana suatu frasa dan kalimat dapat tersusun oleh kata-kata. 

Makna sintaksis tersebut diperkuat oleh Miller (2002:56), yang menyatakan 

”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.” Dapat diartikan bahwa sintaksis merupakan 

cara bagaimana kata-kata digabungkan untuk membangun sebuah frasa, 

bagaimana frasa-frasa digabungkan untuk membangun sebuah klausa atau frasa 

yang lebih besar, dan bagaimana klausa digabungkan untuk membentuk kalimat. 

Di sisi lain O’Grady (1996:181) menjelaskan “Syntax is the system of rules and 

categories that underlies sentence formation in human language.” ‘Sintaksis 
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adalah sebuah sistem aturan-aturan dan kategori-kategori yang menggarisbawahi 

pembentukan kalimat dalam bahasa manusia.’ 

Dari batasan-batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah 

ilmu yang mempelajari bagaimana menggabungkan kata-kata dalam pembentukan 

frasa, klausa, dan kalimat.  

 

2.1.1 Struktur Sintaktis 

 Jika membicarakan struktur Sintaktis maka yang akan menjadi bahan 

pembicaraan adalah masalah fungsi Sintaktis, kategori Sintaktis, dan peranan 

Sintaktis. Fungsi sintaktis berkaitan dengan istilah subyek, predikat, obyek, dan 

keterangan, kategori sintaktis berkaitan dengan istilah nomina, verba, ajektiva, 

pronominal atau yang lebih kita kenal dengan kelas kata (part of speech), 

sedangkan peran sintaktis berkaitan dengan istilah pelaku, penderita, pengalam 

dan lain-lain. 

Menurut Verhaar (1999: 173) fungsi- fungsi sintaktis merupakan tempat-

tempat kosong yang akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan me miliki 

peranan tertentu. Contoh: 

Table 2.1 Struktur Sintaktis  

Struktur John Bought It In the market 

Fungsi Subjek Predikat Objek Keterangan 

Kategori Noun Verb 

Pronominal 

persona Frasa adverbial 

Peran Actor Process Goal circumstance 
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Dilihat dari fungsi dan kategori sintaktis pada contoh kalimat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa John memiliki fungsi sebagai subyek dan berkategori nomina, 

fungsi predikat diisi oleh kata bought yang berkategori verba, fungsi obyek diisi 

oleh kata it yang berkategori pronominal persona, dan fungsi keterangan diisi oleh 

in the market yang berkategori frase adverbial. 

Di bawah ini merupakan penjelasan tentang ketiga struktur sintaktis. 

 

2.1.2 Fungsi Sintaktis 

 Downing (2006:35) mengatakan bahwa fungsi-fungsi sintaksis  terdiri atas 

subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya subjek dalam 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 adalah fungsi-fungsi sintaktis tersebut: 

 

2.1.2.1 Subjek 

 Subjek merupakan salah satu unsur dari klausa atau kalimat dan merupakan 

salah satu yang paling penting dalam kalimat, seperti yang dijelaskan Downing 

(2006:42) “the prototypicalrepresent the primary participant in the clause…”. 

Pengertian subjek pun diungkapkan oleh Gelderen (2010:66) "Subject is usually 

realized by NP (sometimes by clause)..." Dari pengertian ini dapat disimpulkan 

bahwa subjek biasanya dimunculkan dalam bentuk frasa nomina namun terkadang 

dapat pula dimunculkan dalam bentuk klausa. 

Contoh   
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 That coffee grows in Brazil is known to all 

 The faculty is meeting next week 

Dalam contoh kalimat pertama ‘That coffee grows in Brazil’ merupakan subjek 

dalam kalimat tersebut, adapun subjeknya berupa klausa, sedangkan dalam contoh 

kalimat ke dua subjek dalam kalimat tersebuat adalah ‘the faculty’ yang 

merupakan sebuah noun phrase. 

 

2.1.2.2 Predikat 

 Selain subjek komponen yang paling penting dalam sebuah klausa atau 

kalimat adalah predikat. Dalam tata bahasa, predikat adalah bagian kalimat yang 

menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Pada 

beberapa bahasa, misalnya bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, 

predikat harus mengandung unsur verba. Predikat dapat diikuti antara lain 

oleh objek dan adverbia. Kata predikat berasal dari bahasa 

Latin praedicatum yang artinya ialah "apa yang dibicarakan". Hal tersebut senada 

dengan Gelderen (2002:61) “the predicate says something about the subject”. 

Predikat adalah bagian dari kalimat yang menjelaskan suatu tindakan yang 

dilakukan subyek. 

 My mother cooks in the kitchen 

Dalam kalimat tersebut cooks secara sintaksis berfungsi sebagi predikat yang 

menerangkan tindakan yang dilakukan oleh subyek my mother. 

 Dalam ilmu bahasa terdapat dua istilah yang saling berdampingan yaitu 

predikat dan predikator. Predikat secara sederhana diartikan sebagai bagian yang 

lain selain subjek dalam sebuah kalimat seperti yang diungkapkan oleh Teschner 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimat
http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Indo-Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Verba
http://id.wikipedia.org/wiki/Objek
http://id.wikipedia.org/wiki/Adverbia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
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dan Evan (2007:3) "predicate is defined quite simply: it is "the rest of the clause," 

whatever is not part of subject". Definisi tersebut diperkuat Leech (2006:89) yang 

menyatakan "Predicate is part of clause or simple sentence which follows subject 

and which consist of verb phrase together with elements relating to it". Dari 

pengertian tersebut, Leech menambahkan bahwa predikat terbentuk dari frasa 

verba bersama dengan unsur lain yang berkaitan dengan frasa verba tersebut. 

Predikator merupakan bagian dari predikat yang merupakan frasa verba dan 

merupakan bagian utama dari predikat. Downing dan Locke (2006:35) 

mengungkapkan "predicate can consist entirely of the predicator, realised by a 

verbal group or the predicator together with one or more other elements. 

 

2.1.2.3 Objek 

 Downing (2006:50) menyatakan, after the subject and the predicator, the 

direct object is the most central off all clauses constituent”. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa obyek merupakan pusat bagian terpenting dalam unsure setiap 

klausa. Dalam sebuah kalimat transitif, obyek atau objek bias dikatak adalah 

penderita. Obyek terbagi menjadi dua macam, yaitu obyek final (daticus) dan 

obyek penderita (akusativus). Menurut downing obyek dapat muncul dalam 

bentuk noun group, antyciatory it, prepositional phrase, finite clause, dan noun 

finite clause. 

Contoh:  

1.I find it strange that she left  

2.I would prefer before noon for a meeting 
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3.You can eat whatever you like 

4.They enjoy traveling by train 

Pada contoh 1. It merupakan obyek dalama kalimat tersebut, adapun obyeknya 

merupakan anticipatory it, pada contoh 2. before noon merupakan obyek dalam 

kalimat yang berbentuk prepositional phrase.  Adapun contoh kalimat no 3. 

Obyeknya berupa finite clause yaitu whatever you like, dan contoh kalimat pada 

no. 4 traveling by train adalah obyek yang berbentuk non finite clause, adapun 

obyek dalam non finite clause dapat digantikan dengan noun group atau it seperti 

yang diungkapkan Downing (2006:50) “noun finite clouse can be replaced by 

noun group or by it. 

 

2.1.2.4 Adjuncts  

 Payne (2006:27) mengatakan “definition of adjuncts emphasizesits attribute 

as a modifying form, word, or phrase that depends on another form, word, or 

phrase, being an elementof clause structure with adverbial function”. Dengan 

demikian adverbial termasuk salah satu bentuk adjuncts. Adverbial atau kata 

keterangan berasal dari bahasa Latin ad yang berarti untuk dan verbum yang 

berarti kata. Dapat disimpulkan bahwa adverbial adalah kelas kata yang 

memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba dan adjektiva, tetapi bukan 

nomina. 
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2.1.2.5 Complement 

 Menurut Cowan (2008:25) “complement can be thought of as a type of 

subordinate clause, since their content is related to the main clause. A 

complement provides information that is necessary to complete the meaning of the 

verb. Complement is objects of verb.” Komplemen atau pelengkap dapat juga 

dikatakan sebagai jenis klausa bawahan, karena konten komplemen terkait dengan 

klausa utama. Sebuah komplemen memberikan informasi yang diperlukan untuk 

melengkapi arti karta kerja. Komplemen adalah objek dari verb. 

 I put a dish in the microwave 

In the microwave dalam contoh kalimat merupakan sebuah komplemen atau 

pelengkap dr kalimat I put a dish 

 

2.1.3 Kategori Sintaktis 

Kategori sintaktis 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 sintaktis menjadi dua, yaitu kategori 

leksikal dan kategori non-leksikal. Kategori leksikal terdiri dari lima kategori, 
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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 2.2 Kategori Sintaktis 

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 

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 

 

2.1.4 Satuan  sintaktis 

Menurut Verhaar (1999: 173) satuan sintaktis terbagi atas kata, frasa, 

klausa, dan kalimat. Berikut adalah penjelasan dari satuan-satuan sintaktis 

tersebut. 
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2.1.4.1 Kata 

 Kata adalah satuan gramatikal terkecil yang dapat berdiri sendiri. Para ahli 

bahasa membagi kata sesuai dengan kelasnya. Dalam tata bahasa tradisional ada 

delapan kelas kata yang dikenal dengan sebutan part of speech Gartnerer (1985: 

118) yaitu terdiri atas nomina (noun), pronominal (pronoun), verba (verb), 

ajektiva (adjective), adverbial (adverb), preposisi (preposition), konjungsi 

(conjunction), dan interjeksi (interjection). Delapan kelas kata tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Nomina a word which (a) can occur as the subject or object of a 

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

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

typically refers to people, animals, places, things, or abstractions. 

kata yang (a) dapat menjadi subjek atau objek dari kata kerja atau 

objek preposisi  (pelengkap) (b) dapat dimodifikasi dengan kata 

sifat (c) dapat digunakan dengan determiners. Noun biasanya 

mengacu pada manusia, hewan, tempat, benda, atau abstraksi. 

b. Pronominal a word which may replace a noun or a noun phrase. 

Pronomial  ialah kata yang dapat menggantikan kata benda atau 

frase kata benda 

c. Verba 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. Verba ialah kata yang (a) merupakan bagian dari 

predikat kalimat (b) penanda kategori gramatikal seperti tenses, 

aspek, orang, nomor, dan mood, dan (c) mengacu pada suatu 

tindakan atau keadaan. 
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d. Adjektiva a word that describes the things, quality, state, or 

action which a noun refers to. Adjektiva ialah kata yang 

menerankan kata benda, kualitas, keadaan, atau tindakan yang 

mengacu kepada kata benda. 

e. Adverbial a word that describes or adds to the meaning of a verb, 

an adjective another adverb, or a sentence, and which answers 

such question, how, where; adeverbial ialah kata yang 

menggambarkan atau menambahkan arti pada kata kerja, kata sifat, 

adverb yang lain, atau kalimat, dan yang menjawab pertanyaan 

seprti, bagaimana, di mana; 

f. Preposisi a word used with nouns, pronouns, and gerunds, to link 

them grammatically to other words. Preposisi ialah kata yang 

digunakan untuk menhubungkan kata benda, kata ganti, dan 

gerund, dengan kata yang lain 

g. Konjungsi a words which joins words, phrase, or clause together. 

Konjungsi ialah kata yang dapat menhubungkan kata, frasa, atau 

klausa secara bersamaan. 

h. Interjeksi a word which indicates an emotional state or attitude 

such as delight, surprise, shock, and disgust but which has no 

referential meaning. Contohnya: ugh!, gosh!, wow!. Interjeksi ialah 

kata yang mengindikasikan keadaan emosi atau sikap. 

 

2.1.4.2 Frasa 

Frasa yang tingkatannya dalam satuan sintaksis berada di atas satuan kata, 

merupakan satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non 

predikatif, gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam 
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kalimat. Schmidt (1995: 338) mengatakan “a phrase is a group of words that are 

closely related”. Frasa adalah kelompok kata yang berhubungan erat. Selain itu 

Reid (2000:290) mengatakan “a phrase is a group of words that is missing a 

subject, a verb, or both.” Frasa merupakan kelompok kata yang tidak memiliki 

subjek, verba, atau keduanya. Sebuah frasa hanya terdapat satu kata sebagai head 

word (yang diterangkan), sedangkan yang lain sebagai modifier (yang 

menerangkan). 

Contoh: 

 Every day: Every: modifier (menerangkan day) 

Day: Head word 

 Last night: Last: Modifier 

Night: Head word 

 

2.1.4.3 Klausa 

Klausa adalah satuan unit bahasa yang terdiri dari minimal subjek dan 

predikat, hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh sujatna (2008:31) "in 

grammar, a clause is a group of words consisting of subject and a predicate". 

Klausa berbeda dengan kalimat dimana kalimat dapat dibentuk dari satu atau lebih 

klausa, seperti yang diungkapkan Crystal (2008:72) yaitu " 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 pandapat bahwa klausa meskipun memiliki subjek dan predikat 

namun dalam tata bahasa, klausa merupakan unit yang lebih kecil dari kalimat 

namun lebih besar dari frasa, morfem, ataupun kata. 
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Klausa dibagi menjadi dua jenis yaitu klausa bebas dan Klausa terikat dimana 

pernyataan ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Sujatna (2008:31) yaitu, 

“There are two kinds of clauses; independent clause and dependent clause” 

 

2.1.4.4 Kalimat 

Kalimat merupakan gabungan dari dua buah kata atau lebih yang 

menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Kalimat dapat dibagi-bagi 

lagi berdasarkan jenis dan fungsinya yang akan dijelaskan pada bagian lain. 

Contohnya seperti kalimat lengkap, kalimat tidak lengkap, kalimat pasif, kalimat 

perintah, kalimat majemuk, dan lain sebagainya. 

Chaer (2003:240) mengungkapkan bahwa kalimat adalah satuan sintaksis 

yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi 

dengan konjungsi bila diperlukan dan disertai dengan intoonasi final. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Lado yang dikutip oleh Parera (1994:3) mengatakan 

bahwa ”The smallest unit of full expression is the sentence, not the word. We talk 

in sentences.” kata adalah bagian dari kalimat. Kata tidak dapat menjadi ekspresi 

yang lengkap dan penuh jika tidak menjadi kalimat sendiri. Contohnya: 

a. Stop! 

b. Go! 

c. John! 

 Alexander (1992:3) menyebutkan bahwa sebuah kalimat ialah sebuah unit 

lengkap yang memiliki arti. Unit kalimat terkecil adalah kalimat tunggal. Broukal 

(1997: 23) membagi kalimat kedalam tiga jenis: 

1. A simple sentence contain a single clause 

  Ex: She wrote a book 
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2. A compound sentence contain two independent clause joined by a 

conjunction such as “and” and “but” 

3. A complex sentence contains independent clause and a dependent clause. 

The subordinate clause may be a noun clause, adverb clause, or an 

adjective clause. 

 Dari pengertian di atas dapat disimpilkan bahwa kalimat merupakan 

konstituen dasar yang disertai oleh intonasi final yang merupakan sebuah unit 

lengkap dan memiliki arti. Kalimat terbagi ke dalam tiga jenis yaitu, simple 

sentence, compound sentence, dan complex sentence. 

 

2.2 Participle 

Participle adalah suatu kata yang dibentuk dari penggabungan base form 

dari verb denga n suffix (akhiran) -ing (verb+ing) pada present participle atau 

dengan suffix -ed, -en, -d, -t, -n, pada past participle pada regular verb dan bentuk 

yang tidak konsisten pada irregular verb (Hurdorf dan Heasly, 1983: 60). 

Berdasarkan hal ini mereka membagi participle menjadi 2, yaitu 

- Present Participle 

- Past Participle 

Present dan past participle merupakan dua dari lima bentuk yang dimiliki 

oleh verbs (regular dan irregular).  Verb form yang lain yaitu: base form, simple 

present, dan simple past (Lyons, 1994:210). 

Tabel 2.3 Verb Form   

Base Form Present Tense Past Tense Present Participle Past Participle 

Swim swim(s) swam swimming Swum 

Learn learn(s) learned learning Learned 

 

http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-participle
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-present-participle
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-past-participle
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-regular-verb
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-irregular-verb
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Pada dasarnya participle digunakan sebagai verb dan verbal. Sebagai verb, 

present participle digunakan bersama verb to be/auxiliary verb untuk membentuk 

progressive/continuous dan perfect continous tense. Sedangkan pada past 

participle, digunakan bersama auxiliary verb untuk membentuk perfect tense dan 

passive voice (Verhaar, 1978: 69). Beberapa contoh dan keterangannya adalah 

sebagai berikut. 

Table 2.4 Participle sebagai Verb 

Verb Contoh Keterangan 

Continuous Tense 
He is working. 

(Dia sedang bekerja.) 

is= auxiliary 

working= present participle 

Perfect Continuous 

He has been working. 

(Dia telah sedang 

bekerja.) 

has= auxiliary 

been= past p. dari verb be 

working= present p. 

Perfect Tense 
He has worked. 

(Dia telah bekerja.) 

has= auxiliary 

worked= past p. 

Passive Perfect 
He has been worked. 

(Dia telah dipekerjakan.) 

has= auxiliary 

been= past p. dari verb be 

worked= past p. 

Passive Continuous 

The report is being typed. 

(Laporan tsb sedang 

diketik.) 

is= auxiliary 

being= present p. dari verb be, 

typed= past p. 

 

Sebagai verbal, participle berfungsi sebagai adjective. Nama lainnya 

adalah participial adjective. Verbal adalah kata yang dibentuk dari verb yang 

berfungsi sebagai part of speech lain. Seperti verbal lainnya, gerund dan infinitive, 

kata ini berasal dari kata kerja yang berupa action (aksi) atau state of being 

(keadaan). Sebagai kata sifat, verbal ini berfungsi memodifikasi/menjelaskan 

noun, dimana posisinya selalu berada di dekat kata benda tersebut, baik di depan 

maupun di belakang. Verbal ini digunakan pada noun phrase dan reduced 

adjective clause (Lyons, 1994:210). 

http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-macam-macam-verbal-gerund-infinitive-dan-participle
http://www.wordsmile.com/primary-auxiliary-verbs
http://www.wordsmile.com/present-continuous-tense
http://www.wordsmile.com/present-perfect-continuous-tense
http://www.wordsmile.com/passive-voice-tenses-infinitive-gerund
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-gerund
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-infinitive
http://www.wordsmile.com/complex-noun-phrase
http://www.wordsmile.com/reduced-adjective-clause
http://www.wordsmile.com/reduced-adjective-clause
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Tabel 2.5 Participle sebagai verbal 

Macam Penggunaan Contoh 

Present Participle 
Noun Phrase 

the disturbing picture 

(gambar yang mengganggu) 

Reduced Adjective Clause 

(Active Voice) 

The student reading under the 

tree is my classmate. 

(Siswa yang membaca di bawah 

pohon adalah teman sekelasku.) 

Past Participle 
Noun Phrase 

the broken glasses 

(Kacamata yang pecah) 

Reduced Adjective Clause 

(Passive Voice) 

The girl advised is my cousin. 

(Anak perempuan yang 

dinasehati tsb adalah sepupuku.) 

 

 

2.2.1 Present Participle 

2.2.1.1 Pengertian Present Participle 

Present participle  adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan  

suffix  (akhiran) -ing pada base form dari  verb (verb+ing).  Kadang-kadang 

terjadi  doubling pada konsonan di akhir kata kerja tersebut (Hurdorf dan Heasly, 

1983: 61).  

Contoh doubling pada konsonan: 

1. run+ing  running 

2. swim+ing  swimming  

Present participle merupakan satu dari lima verb form yang dimiliki oleh 

verb, baik regular maupun irregular verb. 

Tabel 2.6 Verb Form 

Base Form Present Tense Past Tense 
Present 

Participle 
Past Participle 

http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-present-participle
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-regular-verb
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-irregular-verb
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Sing sing(s) sang Singing sung 

Read read(s) read Reading read 

 

2.2.1.2 Fungsi Present Participle 

Secara umum, participle dapat berfungsi sebagai sebagai verb atau verbal 

(Lyons, 1994: 211). 

1. Present Participle sebagai Verb 

Sebagai verb, present participle digunakan sebagai komponen 

dari multiple verbs bersama verb to be/ auxiliary verb (aux + present 

participle) untuk membentuk  progressive/continuous dan perfect 

continous tense. Present participle juga digunakan pada passive voice dari 

continuous tense, baik present maupun past. Bentuk passive pada perfect 

continuous sebaiknya dihindari karena rumit dan tidak elegan. 

Tabel 2.7 Present Participle sebagai Verb 

Verb Contoh Keterangan 

Present continuous 
He is smiling to you. 

(Dia sedang tersenyum padamu) 
is= auxiliary 

Present perfect continuous 

Those toddlers have been 

sleeping for an hour. 

(Balita-balita itu telah tidur 

selama satu jam.) 

have, been= auxiliary 

Past continuous 

The workers were queuing for 

their salaries. 

(Para pekerja sedang mengantri 

gaji.) 

were= auxiliary 

Past perfect continuous 

The labors had been 

demonstrating for two hours 

before you came.) 

(Para buruh telah berdemonstrasi 

selama dua jam sebelum kamu 

datang.) 

had, been= auxiliary 

Future continuous 

She will be working at the office. 

(Dia akan sedang bekerja di 

kantor.) 

will, be= auxiliary 
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Future perfect continuous 

That cat will have been sleeping 

long. 

(Kucing itu akan telah tidur 

lama.) 

will, have, been= 

auxiliary 

Passive Present continuous 

The book is being read by him. 

(Buku tersebut sedang dibaca 

olehnya.) 

is= auxiliary, being= 

present participle dari 

auxiliary be 

 Passive Past continuous 
Your gown was being washed. 

(Gaunmu sedang dicuci.) 

was= auxiliary, being= 

present participle dari 

auxiliary be 

 

2. Present Participle sebagai Verbal 

Sebagai verbal, participle berfungsi sebagai adjective. Sebagai kata 

sifat,  verbal  ini berfungsi memodifikasi/menjelaskan  noun.  Adapula 

bentuk  verb+ing  yang lain yang berfungsi sebagai  noun, yaitu gerund. 

Walaupun sama-sama berbentuk verb+ing, namun penggunaan keduanya 

sangat berbeda. Penggunaan present participle sebagai adjective dapat 

dilihat pada noun phrase dan reduced adjective clause pada active voice. 

Pada noun phrase, noun yang bertindak sebagai pelaku aksi dirangkai 

dengan present participle (Lyons, 1994: 212). 

Misalnya pada kalimat: 

a. The rooster crows.  

b. The fact interested me.  

dapat dibuat menjadi kalimat dengan present participle: 

a. It is a crowing rooster atau The crowing rooster eats a lot. 

b. It was an interesting fact atau The interesting fact was published. 

Dengan demikian crowing dan interesting merupakan present 

participle yang berfungsi menjelaskan rooster dan fact. 
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Pada reduksi adjective clause, relative pronoun dan verb to be (jika 

ada) dihapus serta ditambahkan -ing pada active verb (jika 

berbentuk present atau past, bukan progressive) sehingga 

membentuk present participle (phrase). 

Tabel 2.8 Present Participle pada Reduced Adjective Clause 

Contoh 
Keterangan 

adjective clause proses reduksi 
reduced adj. 

Clause 

working dan singing 

merupakan present 

participle yang didapat 

melalui reduced 

adjective phrase 

dimana berfungsi 

menerangkan woman 

dan boy. 

The woman who 

works as english 

teacher is very 

beautiful. 

(Wanita yang bekerja 

sebagai guru bahasa 

Inggris tersebut 

sangat cantik.) 

 The woman 

work+ing as 

english teacher is 

very beautiful. 

The woman 

working as 

english teacher is 

very beautiful 

The boy who is 

singing is my brother. 

(Anak laki-laki yang 

sedang bernyanyi 

adalah saudaraku.) 

The boy sing+ing is 

my brother. 

The boy singing is 

my brother. 

 

 

2.2.2 Past Participle 

2.2.2.1 Pengertian Past participle 

Past participle  adalah participle yang dibentuk dengan 

menambahkan suffix (akhiran) -ed, -en, -d, -t, -n, atau -ne pada base form yang 

merupakan regular verb. Sedangkan pada base form irregular verb, bentuk past 

participle tidak konsisten (Hurdorf dan Heasly, 1983: 62). 

Past participle merupakan satu dari lima verb form yang dimiliki  oleh 

verb, baik regular maupun irregular verb. (Lyons, 1994: 213). 

http://www.wordsmile.com/relative-pronouns
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-past-participle
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-past-participle
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-regular-verb
http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-irregular-verb


25 
 

 

 

Tabel 2.9 Verb Participle 

Base Form Present Tense Past Tense 
Present 

Participle 
Past Participle 

Dig dig(s) Dug Digging dug 

Learn learn(s) learned/learnt Learning learned/learnt 

 

Secara umum, past participle dapat berfungsi sebagai verb atau verbal 

(Verhaar, 1978: 71). 

 

2.2.2.2 Fungsi Past participle 

1. Past Participle sebagai Verb 

Sebagai verb,  present participle digunakan sebagai komponen 

dari multiple verbs bersama  verb to be/auxiliary verb (aux+past 

participle)  untuk membentuk  perfect  tense dan  passive voice. 

Contoh past participle sebagai verb: 

 

a. Present perfect tense 

  Ex: I have paid the bill 

 Kalimat di atas terbentuk oleh auxiliary verb ‘have’ dan bentuk 

past participle dari pay yaitu paid. Kalimat tersebut memiliki makna 

kata kerja lampau; pekerjaan tersebut dimulai di masa lampau dan 

selesai pada waktu itu juga 

 

b. Past perfect tense 

  Ex: When he came last night, the cake had run out 

http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-macam-macam-verbal-gerund-infinitive-dan-participle
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 Kalimat di atas tebentuk dari auxiliary ‘had’ yang merupakan 

bentuk lampau dari auxiliary ‘have’. Past perfect tense digunakan 

untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai di masa lalu sebelum 

aksi lainnya terjadi. Dalam contoh kalimat di atas pernyataan  the cake 

had run out merupakan aksi yang telah lebih dulu selesai baru 

kemudian aksi he came last night. 

 

c. Future perfect tense 

 Future perfect tense merupakan suatu bentuk kata kerja yang 

digunakan untuk mengungkapan bahwa suatu aktivitas akan sudah 

selesai pada suatu titik waktu di masa depan. 

  Ex: Meri will have read the book  

Future perfect tense dalam kalimat di atas tersusun oleh auxiliary 

‘will’ dan ‘have’ dan bentuk verba past participle ‘read’.  

 

d. Passive voice 

 Passive voice adalah suatu bentuk gramatikal dimana subjek pada 

kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi dari suatu 

agent. Passive voice biasanya terdiri dari auxiliary verb baik berupa 

primary auxiliary verb be (are, am, is, were, be, been, being) maupun 

kombinasi antara dua primary (are/is being, was/were being, has/have 

been). Adapun past participle yang digunakan dalam passive voice 

merupakan kata kerja transitif (memiliki direct object)  

  Ex: The room had been cleaned by me 
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 Dalam kalimat tersebut passive voice tersusun oleh kombinasi 

antara dua primary auxiliary yaitu ‘had’ dan ‘been’ dan past participle 

‘cleaned’. Kalimat tersebut memiliki arti ruang itu telah dibersihkan 

oleh saya 

 

2. Past Participle sebagai Verbal 

Sebagai verbal,  participle berfungsi sebagai adjective. Sebagai 

kata sifat, verbal ini berfungsi menerangkan noun dimana posisinya 

selalu berada di dekat kata benda tersebut, baik sebelum kata benda 

maupun setelahnya. Penggunaan past participle sebagai adjective 

dapat dilihat noun phrase dan reduced adjective clause  pada  passive 

voice. Pada noun phrase, noun yang bertindak sebagai penerima aksi 

dirangkai dengan past participle. Misalnya pada kalimat: 

a. The woman is bored by the situation. 

b. The cat was spoiled by my mother. 

dapat dibuat menjadi noun phrase dengan modifier berbentuk past 

participle: 

a. The bored woman 

b. The spoiled cat 

Dengan demikian bored dan spoiled merupakan past participle  

yang berfungsi menjelaskan woman dan cat (sebagai penerima aksi). 

 

http://www.wordsmile.com/adjective-introduction
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3. Past participle sebagai reduced adjective clause 

Past participle juga digunakan pada reduced adjective clause. Pada 

reduksi bentuk ini, relative pronoun dan verb to be (jika ada) dihapus. 

Contoh Past Participle pada Reduced Adjective Clause 

Ex: - The chocolate which is being eaten by him is very delicious 

Adapun cara reduce kalimat tersebut yaitu dengan menghilangkan relative 

pronoun ‘which is’  

Reduce: The chocolate being eaten by him is very delicious 

- The math problem which has been solved by him is difficult. 

(Soal matematika yang telah dipecahkan tersebut sangat sulit.) 

Reduced: The math problem solved is difficult. 

Eaten dan solved merupakan past participle yang didapat melalui reduced 

adjective clause dimana berfungsi menjelaskan chocolate dan math. 

 

4. Past participle sebagai reduced adverbial clause 

Reduced adverbial clause didapat dengan mereduksi adverbial 

clause dengan syarat di dalam kalimat kompleks hanya terdapat 

satu subject. Pada umumnya konjungsi terletak apada awal 

dependent clause. Adapun cara mereduksinya yaitu dengan cara 

menghilangkan subjek yang berada pada dependent clause. 

Ex: Because he had not been bought the toy, the little 

boy cried loudly 

http://www.wordsmile.com/relative-pronouns
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Reduce: Not having been bought the toy, the little boy cried 

loudly. 

Kalimat di atas mereduksi 2 kegiatan dengan 1 subjek yang terjadi 

secara bersamaan atau menyatakan sebab akibat. 

 Ex:  After I had been invited, I attended the meeting 

 Reduce: having been invited, I attended the meeting. 

Contoh kalimat kedua merupakan perfect tense. Adapun yang 

direduksi adalah 2 kegiatan dengan 1 subjek yang terdiri secara 

berurutan (peristiwa pertama telah selesai). 

 

2.3 Semantik 

2.3.1 Pengertian Sematik 

Semantik adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari makna. Hal ini 

diungkapkan oleh Hurford dan Heasley yang menyatakan bahwa “semantics is the 

study of meaning in languange” (1983:1). Di dalam kamus kita melihat bahwa 

satu kata terkadang memiliki banyak makna, namun bila kita itu digunakan dalam 

kalimat makna setelah penganalisisan kita akan mengetahui makna kata itu secara 

lebih jelas, Lyons (1995: 395) mendefinisikan semantik sebagai penyelidikan 

tentang makna. 

Kalimat bahasa Inggris memiliki bagian-bagian kalimat yang disebut part 

of speech. Setiap part of speech mempunyai makna yang disebut makna leksikal. 

Makana leksikal bisa juga berupa makna yang terdapat pada kamus, hal tersebut 
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diungkapkan Lyons (1994:435) bahwa makna leksikal adalah makna yang sesuai 

dengan referennya, maka yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, makna 

yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Menurur Richard (1985:23) 

semantics is a part of language and part of linguistics. Menurutnya, sebagai 

istilah teknis semantik mengandung pengertian studi tentang makna dan jika 

beranggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik 

merupakan bagian dari linguistik. 

Dari uraian di atas bisa djisimpulkan bahwa semantik adalah mengenai 

makana dalam suatu bahasa. Makna menghubungkan ungsur yang berada dalam 

bahasa dengan unsur di luar bahasa. Makna atau meaning dapat mengacu pada hal 

yang berbeda, speaker meaning berbeda dengan word meaning,  maksudnya yang 

dimaksud oleh pembicara( speaker) belum tentu sama dengan makna kata (word) 

yang sudah umum, atau yang sepadan dengan makna hyang terdapat dalam bahasa 

yang digunakan oleh pembicara. 

 

2.3.2 Makna 

Makna mempunyai berbagai macam definisi. Makna dari satu kata 

didefinisikan sebagai bagian dari hubungan kata itu sendiri dengan kata lain dalam 

suatu bahasa (Saeed, 1997:53). Dari definisi ini dapat kita asumsikan bahwa 

makna satu kata akan tersampaikan dengan utuh jika kata itu sendiri sudah 

berdampingan dengan kata lain dalam satu teks. Meskipun jika berdiri sendiri 

suatu kata tetap akan memiliki makna, namun makna kata itu tidak akan 

tersampaikan dengan utuh jika belum berfungsi dalam satu teks. Hal ini didukung 
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oleh pendapat Palmer (1981:4) bahwa setiap kata tidak hanya memiliki satu 

makna literal saja, melainkan makna lain yang muncul ketika bersanding dengan 

kata yang lain. Sehingga, dapat disimpulkan jika makna adalah suatu sifat 

intrinsik yang berada dalam suatu kata baik itu mengacu kepada makna kamus 

maupun makna lain ketika sebuah kata memenuhi fungsinya dalam suatu kalimat. 

Lyons berpendapat bahwa mengkaji atau memberikan makna suatu kata 

ialah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan 

makna yang membuat kata-kata tersebut berbeda dengan kata-kata lain (dalam 

Djajasudarma, 2009:7). Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan 

pengertian makna kata, yakni makna donatif, makna konotatif, makna leksik al, 

makna gramatikal. 

 

Leech (1974: 38) membagi tipe makna menjadi tujuh yang dapat 

dikategorikan ke dalam tipe dasar yakni (1) makna konseptual; (2) makna 

asosiatif; (3) makna tematik. Yang tergabung dalam makna asosiatif antara lain 

makna konotatif (makna kiasan atau makna tak sebenarnya), makna stilistik ( 

makna yang berhubungan dengan keadaan sosial penggunaanya), makna refleksi 

(makna kiasan dari ungkapan yang sama), dan makna kolokatif (makna yang 

timbul dari asoasiasi makna kata yang berbeda). Berikut contoh dari masing-

masing makna tersebut:  

Makna Konotatif 

Ex: Willows lined the bank (The land alongside or sloping down to a river or 

lake) 
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Makna Denotatif 

Ex: I paid the money straight into my bank  

(A financial establishment that invest money deposited by customers) 

Makna Leksikal 

Ex: 1. Snowman (a replica of a man made of snow) 

      2. Snowman (a man who removes the snow) 

Makna Gramatikal 

Ex: 1. I go to school. (Makna leksikal atau kamus yang artinya pergi) 

2. I went to school. (Bukan makna leksikal karena bentuk lampau) 

 Makna Kontekstual  

Ex: 1. I am surfing. (Kind of water sport) 

      2. Surfing the internet. (Find something in the website) 

 

Peminjaman bahasa sebenarnya merupakan fenomena kebahasaan yang 

diakibatkan oleh kontak bahasa. Di dalam peristiwa kontak bahasa akan terjadi 

peminjaman sejumlah unsur bahasa antara bahasa yang satu dengan bahasa yang 

lain (Nurhayati, 2010). Jika pengguna suatu hasa bersinggungan dengan pengguna 

bahasa lain dalam jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan maka 

kemungkinan terjadinya peminjaman bahasa ini sangat besar. 
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2.3.3 Pergeseran Makna 

Penerjemahan  menyangkut dua bahasa yang berbeda, sehingga sangat 

lazim apabila dalam penerjemahan terjadi pergeseran-pergeseran penerjemahan 

(level shifts). Seperti yang diungkapkan oleh Carford (1965:73) ”Shift mean 

departures from formal correspondence in the process of going from the sorce 

language (SL) to the translation language (TL). Pergeseran makna erat kaitannya 

dengan penggunaan bahasa dalam satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. 

Selain itu, penggunaan bahasa yang terus-menerus selama kurun waktu yang tidak 

singkat menjadikan makna suatu bahasa tergerus oleh zaman. Baik itu mengalami 

perluasan, penyempitan, penurunan maupun peningkatan rasa. 

Makna dapat berubah seiring dengan konteks kalimat dimana kata itu 

digunakan. Selain itu, keadaan penutur, latar belakang/setting dimana kata itu 

digunakan juga mempengaruhi perubahan makna. Inovas-inovasi yang mengubah 

makna leksikal, dan bukan fungsi gramatikal suatu bentuk, diklasifikasikan 

sebagai perubahan makna atau perubahan semantis (Bloomfield, 1933:411). 

Adapun pergeseran makna tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya 

dalam suatu masyarakat penggunanya, melainkan beberapa faktor sebagaimana 

yang diungkapkan Ullmann (1972:197-210) yaitu 1) faktor kebahasaan 

(linguistics factor). Yang dimaksud dengan faktor linguistic disini adalah makna 

atau rasa suatu kata berubah dengan mudah karena dipakai dalam berbagai 

konteks yang berbeda-beda dalam waktu yang lama dan terus-menerus. 2) faktor 

sejarah (historical factor) merupakan faktor yang menyebabkan perubahan makna 

karena bahasa dapat berubah dengan bebas sebagaimana moral. Diantara 

perubahan makna akibat faktor sejarah adalah objek, institusi, ide (konsep), dan 
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konsep ilmiah. 3) faktor social (social factor) dimana makna kata berubah karena 

suatu komunitas social yang menggunakannya. 4) faktor psikologis (psychlogical 

factor) yakni makna kata berubah karena pengaruh mental dari penggunanya. 5) 

pengaruh bahasa asing (the influence of non-native word) dimana makna kata 

berubah karena pengaruh budaya atau model dari bangsa asing. Yang terakhir 

adalah kebutuhan akan kata-kata baru (the need of new word). Yaitu kebutuhan 

akan suatu nama untuk menyebutkan objek atau ide yang baru baik melalui 

penggunaan kembali kata-kata yang sudah ada, pinjaman/serapan kata, atau 

menggunakan kata yang sudah tidak terpakai lagi. 

Pergeseran makna mengacu pada perubahan makna atau perubahan konsep 

yang mengacu pada suatu kata namun masih dalam satu lingkup kajian semantik 

yang sama (Ullmann, 1972). Jadi, pada pergeseran makna, makna/sama namun 

konsep kata tersebut berubah. Perubahan konsep ini dipengaruhi oleh pengguna 

kata tersebut. Yang termasuk dalam kelompok jenis pergeseran makna ini adalah 

makna sempit (narrowed meaning) dan makna luas (broadened meaning). 

Sedangkan perubahan makna mengacu pada perubahan yang diberikan pada suatu 

acuan denga acuan yang baru (Ullmann, 1972). Sehingga, pada perubahan makna 

memiliki konsep dan referen yang benar-benar berubah makna asalnya. 

Tipe-tipe perubahan dan pergeseran makna antara lain, 

penyempitan/pembatasan makna, dan perluasan/perpanjangan makna (Ullmann, 

1972:228-231). Yang dimaksud dengan penyempitan makna adalah makna dari 

suatu kata mengalami pembatasan. Konsep makna mengalami penurunan dan 

hanya dapat digunakan konsep tertentu yang lebih kecil jangkauannya. Hal ini 

dapat terjadi karena faktor social, eufimisme atau polisemi. Sedangkan yang 
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dimaksud perluasan makna adalah makna dari suatu kata mengalami bentuk 

perluasan dari makna aslinya diikuti konsep dari suatu kata yang meluas. Sama 

halnya dengan penyempitan makna, perluasan makna juga dapat terjadi karena 

faktor social, dan kumpulan karangan masyarakat. 

Selain itu terdapat pula perubahan atau perkembangan asosiasi makna 

pada suatu kata. Yang termasuk didalamnya adalah ameliorative (persepsi positif) 

dan peyoratif (persepsi negatif) (Ullmann, 1972:231). Peyoratif adalah proses 

dimana suatu kata mengalami penurunan rasa (sense). Makna ini berubah menjadi 

lebih negatif jika digunakan. Sebaliknya, ameliorative merupakan bentuk 

perubahan makna dimana makna dari suatu kata dapat digunakan pada tataran 

makna atau konsep yang lebih positif atau lebih tinggi dari makna asalnya. 


