
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Bahasa  

 Komunikasi bisa dikatakan adalah salah satu kebudayaan tertua yang 

pernah diciptakan oleh manusia. Semenjak zaman dahulu kala, manusia 

telah menggunakan gambar, simbol, dan suara sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara satu sama lain. Sebagai salah satu dari hasil 

kebudayaan, dapat dikatakan bahwa bahasa memegang satu peranan yang 

sangat vital dalam kehidupan manusia. Semenjak zaman dahulu kala, dalam 

kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi – baik 

dalam komunitasnya maupun diluar komunitasnya – menggunakan bahasa 

sabagai salah satu alat penghubungnya, sehingga secara tradisional, bahasa 

didefinisikan sebagai alat komunikasi. Sependapat dengannya, Weisler & 

Milekie (2000:1) berpendapat bahwa  “….language is a part of virtually every 

aspect of human interaction. Whether we are reading the newspaper, giving 

a speech, conversing, listening to the lyrics of a song, or muttering to 

ourselves, we use language.”. 

 Dalam ranah bahasa sendiri telah banyak ahli yang turut mengaji 

bahasa sebagai bidang kajiannya termasuk pembatasan bahasa di 

dalamnya. Menurut O’Grady (2005:1) “language is a many things—a system 

of communication, a tool for thought, a medium for self expression, a social 

institution, a source of ethnic pride and political controversy”. Sementara itu 



terdapat pula definisi bahasa menurut Bloch&Tragger (91985:19) yaitu “ A 

language is a system of arbitrary vocal symbols”. 

 

2.2 Sintaksis 

Dalam ilmu bahasa Inggris tentunya kita mengenal dengan baik istilah 

sintaksis. Sintaksis merupakan satu cabang dari ilmu kebahasaan yang 

mencakup hal-hal seputar tata bahasa atau gramatika seperti yang 

diutarakan oleh O’Grady (1996:181) yang menyatakan bahwa “Syntax is the 

system of rules and categorize that allows words to be combined to form 

sentences”.  Serupa dengan pemikiran O’Grady, hal senada juga 

dikemukakan oleh Mc Manis (1988:153) yang berbunyi “Syntax is the study 

of the structure of sentence”. 

Sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional 

disebut tata bahasa atau gramatika. Kata sintaksis berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu sun yang berarti ‘dengan’, dan tattein yang berarti 

‘menempatkan’. Secara etimologi sintaksis memiliki arti menempatkan 

bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. 

Menurut Richards, et al. (1985:285), syntax is the study of how words 

combine to form sentences and the rules which govern the formation of 

sentences.  Pendapat yang dikemukakan oleh Richards et al sebeumnya 

juga memperkuat pernyataan Miller (2002:56) “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” 

Dari beberapa pemikiran di atas dapat kita simpulkan bahwa sintaksis 

merupakan satu kajian yang berhubungan dengan pola-pola dan aturan tata 

kebahasaan yang membahas frasa, kalimat, dan klausa. Dengan kata lain, 

sintaksis adalah aturan tata kebahasaan yang dipergunakan untuk 

menyusun dang menghubungkan kata demi kata agar membentuk sebuah 

satuan frasa ataupun kalimat. 

Struktur sintaksis terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

(i) Fungsi : membagi kalimat sesuai dengan jabatannya 

(subjek, predikat, objek, komplemen atau pelengkap), 

(ii) Kategori : membagi kalimat berdasarkan jenis frasa nomina, 

verba, adjektiva, dan sebagainya, 

(iii) Peran : membagi kalimat berdasarkan perannya sebagai 

pelaku atau agent, penerima tindakan dan sebagainya. 

Satuan sintaksis sendiri terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. 

 

2.2.1 kategori sintaksis 

Menurut O’Grady (1996:183) langkah pertama yang dilakukan dalam 

analisis sintaksis adalah “the identification of the categories to which the 

words of languages belong”. Untuk lebih jelasanya kategori sintaksis dapat 

digambarkan oleh diagram pohon sebagai berikut : 

 



Syntactic Categories 

Lecical Categories   Non-Lexical Categories 
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Kategori sintaksis ada dua macam, yaitu kategori leksikal (Lexical 

Categories) dan kategori non-leksikal (Non-Lexical Categories). Kategori 

leksikal terdiri terdiri atas lima jenis, yaitu: Noun (N), Verb (V), Adjective 

(Adj),  Preposition (P), dan Adverb (Adv). 

Contoh : 

1. Noun (N)  : Fashion, cocoon, grain, policy, etc. 

2.Verb (V)  : arrive, discuss, melt, explain, etc. 

3.Adjective (Adj)  : Playful, ideal, famous, reckless, etc. 

4. Preposition (P) : to, in, on, near, at, by, etc. 

5. Adverb (Adv)  : Quickly, patiently, slowly, yesterday, etc. 

 

 Kategori non-leksikal juga terdiri atas lima jenis, yaitu : Determiner 

(Det),  Qualifier, Degree Words, Auxiliry Verb (Aux), dan Conjunction (Conj). 

Contoh   : 

1. Determiner (Det) : The, a, this, these, etc. 

2. Qualifier  : always, never, etc. 



3. Degree Words : too, so, etc. 

4. Auxiliary Verb (Aux) : will, can, may, must, be, have, etc. 

5. Conjunction (Conj) : and, or, but. 

 

2.2.2 Kata 

Kata merupakan satuan terkecil dalam satuan sintaksis. Kata secara 

hierarkis menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar 

yaitu frase, klausa, dan kalimat. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata 

berperan sebagai fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai 

dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. 

 Menurut O’Grady (1996:90) kata adalah “the smallest free form 

found in a language”. Kata adalah satuan unit terkecil dan bebas yang 

terdapat dalam sebuah bahasa. Masih menurut O’Grady (1996:91) kata 

dapat dibedakan jika bentuk dan penempatannya sesuai atau tepat melalui 

susunan atau polanya secara sintaksis. memberikan contoh sebagai berikut: 

a. The managers calculated the work-sheet. 

b. The work-sheet was calculated by the managers. 

Maksud minimal form dalam kedua kalimat di atas adalah satuan yang tidak 

bisa dibagi-bagi lagi meskipun frasa the managers  merupakan kata tunggal. 

Meskipun kata-kata tersebut dapat dibagi dan diletakkan dimana saja, bukan 

termasuk bentuk bebas terkecil karena terdiri dari dua bentuk yang lebih kecil 

the dan manager. 



 Gatnerer (1985: 118) membagi kata sesuai dengan kelasnya yang 

dikenal dengan sebutan parts of speech yaitu terdiri atas nomina (noun), 

pronominal (pronoun), verba (verb), ajektiva (adjective), adverbial (adverb), 

preposisi (preposition), konjungsi (conjunction), dan interjeksi (interjection). 

a. Nomina (Noun): “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.”   

b. Pronomina (Pronoun): “A word which may replace a noun or a noun 

phrase.”  

c. Verba (Verb): “(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.”  

d. Adjektiva (Adjective): “A word that describes the things, quality, 

state, or action which a noun refers to 

e. Adverbia (Adverb/ adjunct): “A word that describes or adds to the 

meaning of a verb, an adjective another adverb, or a sentence, and 

which answers such questions 

Contohnya: 

• how? 

• where? 



f. Preposisi (Preposition): “A word used with nouns, pronouns, and 

gerunds, to link them grammatically to other words.”  

g. Konjungsi (Conjunction/ connective): “A word which joins words,  

phrases, or clauses together.”  

 Contohnya: 

• But 

• when 

j.  Interjeksi (Interjection): “A word which indicates an emotional state 

or attitude such as delight, surprise, shock, and disgust but which has 

no referential meaning.” Contohnya: 

• Ugh! 

• Eew! 

• Gosh! 

• Wow! 

 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kata merupakan satuan unit 

terkecil dalam kalimat yang dapat berdiri sendiri. 

 

2.2.3  Frasa 

Frasa adalah kelompok kata yang tidak memiliki sebuah subjek dan 

verba. Reid (2000:290) berpendapat  bahwa “a phrase is a group of words 

that is missing a subject, a verb, or both”. Frasa adalah kumpulan kata yang 

tidak memiliki subjek, verba, atau bahkan keduanya. 



Menurut Schmidt (1995:338) “a phrase is a group of words that are 

closely related”. Frasa adalah kelompok kata yang berhubungan. Sedangkan 

Palmer (1971:76) mendefinisikan frasa sebagi gabungan kata dari unsur-

unsur yang lebih kecil daripada kalimat. Untuk lebih jelasnya, Plamer 

(1971:76) menulis “The sentence consist of words, but the words are 

grouped into elements that are smaller than sentence.” Frasa bisa dikatakan 

bersifat nonpredikatif. O’Grady (1989:128) menyatakan bahwa setiap kata 

atau bagian dari kategori leksikal bisa dikombinasikan dengan kata-kata 

tertentu untuk membentuk satuan yang lebih besar atau yang disebut frasa 

atau klausa. Berikut ini adalah lima jenis frasa berikut kombinasinya: 

1. Noun Phrase (NP) 

 Frasa nomina merupakan frasa yang terdiri dari gabungan kata benda 

yang bisa dikombinasikan dengan Determiner (Det.) dan adjective (Adj.) 

untuk membentuk frasa yang lebih besar. Contoh: The (Det.) beautiful 

(Adj.) flower (Noun). Pada frasa tersebut, kata sifat beautiful 

menerangkan kata benda flower, sementara itu kata the merupaka 

determiner yang mengindikasikan bahwa dalam pemikiran penutur 

mengenai jenis bunga tertentu. Untuk lebih jelasnya noun phrase bisa 

digambarkan dalam diagram pohon sebagai berikut: 

       NP 

 

  Det.        Adj.     N 

 

 

  The    beautiful    flower 



2. Verb Phrase (VP) 

 Frasa verba merupakan frasa yang hanya terdiri dari kata kerja dan 

bisa dikombinasikan dengan noun phrase (NP) dan preposition phrase 

(PP). Contoh: (1) pull (V) the door (NP). Pada frasa tersebut, kata kerja 

pull menerangkan frasa nomina the door yang terdiri dari the (det.) dan 

door (N). (2) Wake (V) in Vegas (PP). Pada frasa tersebut kata kerja 

wake menerangkan frasa preposisi in Vegas yang terdiri dari in (P) dan 

Vegas (N). Untuk lebih jelasnya verb phrase bisa digambarkan dalam 

diagram pohon sebagai berikut: 

 

   (1)      VP 

 

 

     V        NP 

 

       Det.     N 

    

 

`   Pull     the    door 

 

 

   (2)    VP 

 

   V      PP 

 

      P              N 

 

          Walk   in         Vegas 



3. Adjective Pharase (AdjP) 

 Frasa adjektif merupakan frasa yang terdiri dari kata sifat dan dapat 

dikombinasikan dengan degree specifier (Spec) seperti kata very, quite, 

really sehingga membentuk satu frasa ajektif. Contoh: quite (Spec) 

sophisticated (Adj). Pada frasa tersebut, kata quite merupakan degree 

specifier yang menerangkan kata sifat sophisticated. Adjective phrase ini 

dapat juga digantikan hanya dengan menggunakan kata so di dalam 

struktur kalimatnya. Contoh: Kendra is quite sophisticated, and Louis 

appears so too. Kata so di dalam kalimat tersebut menggantikan frasa 

ajektif quite sophisticated di klausa kedua. Untuk lebih jelasnya, adjective 

phrase (AdjP) bisa digambarkan dalam diagram pohon sebagai berikut: 

     AdjP 

 

   Spec.     Adj. 

 

    

   Quite         sophisticated 

 

4. Adverbial Phrase (AdvP) 

 Frasa adverbial merupakan frasa yang terdiri dari kata keterangan 

(adverb) dan bisa dkombinasikan dengan degree specifier (Spec.). 

Contoh: Very (spec) loudly (Adv). Adverbial phrase yang menerangkan 

waktu atau rentetan kejadian bisa digantikan dengan kata then. Namun, 



tidak semua adverbial phrase dapat digantikan dengan satu kata saja 

tetapi bisa dengan satuan yang lebih besar. Sebagai contoh: (1) Lilly 

sang very loudly, and merrsyl does too. Kata does yang terdapat pada 

klausa kedua menggantikan adverbial phrase pada klausa pertama.; (2) 

Dough types very quickly, and Caroline types that way too (that way = 

very quickly). Untuk lebih jelasnya adverbial phrase (AdvP) bisa 

digambarkan dalam diagram pohon sebagai berikut: 

AdvP 

 

   Spec.      Adv. 

 

 

    Very      loudly 

 

5. Prepositional Phrase (PP) 

 Frasa preposisi merupakan kelompok kata preposisi yang terdapat 

dalam kategori leksikal termasuk kata near, in, on, before, dan after. 

Frasa ini dapat dikombinasikan dengan noun phrase. Contoh: at (P) the 

(Det.) pool (N). Pada frasa tersebut, kata at menerangkan kata the pool 

yang merupakan noun phrase. Untuk lebih jelasnya, prepositional phrase 

(PP) bisa digambarkan dalam diagram pohon sebagai berikut: 

 

 



       PP 

 

    P       NP 

 

       Det.     N 

   

 

  At                the             pool 

 

2.2.4  Klausa 

Klausa merupakan yang berkonstruksi predikatif yang minimal terdiri 

subjek dan predikat dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Klausa di dalam 

tataran sintaksis berada di atas klausa dan di bawah kalimat. Richards et al 

(1985:23) mengatakan bahwa “Clause is a group of words which contain 

subject and finite verb”. Klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek 

dan verba finit. 

Definisi Palmer (1971:78) tantang klausa adalah “sentences that are 

part of large than sentences”. Definisi ini belum jelas karena kita belum sampai 

pada definisi kalimat. Sebagai perbandingan kalimat itu ditandai dengan 

adanya intonasi akhir atau tanda baca titik, sedangkan klausa tidak. Contoh : 

John stood still and Mandy ran away. Kalimat tersebut mempunyai intonasi 

akhir dan lebih luas karena terdiri dari dua klausa yang lebih sempit John 

stood still dan  Mandy ran away yang dihubungkan oleh and. Kedua kalimat 

yang lebih sempit itulah yang disebut dengan klausa. 



O’Grady (1996:148) menyatakan bahwa dalam klausa terikat terdapat 

apa yang disebut complementizer (Comps) seperti kata that, if, dan whether. 

Biasanya complementizer tersebut menerangkan klausa verba di dalam 

sebuah kalimat. Jika complementizer dihubungkan dengan sebuah kalimat (S) 

maka kalimat tersebut menjadi lebih besar strukturnya atau yang biasa disebut 

dengan S’ (S-bar). 

Contoh : Daniel said that he bored bisa digambarkan dengan diagram 

pohon sebagai berikut: 

 

    S 

 

  NP    VP 

 

                                              V    S 

 

    N     Comp   S 

 

         NP  VP 

          

          N    V 

 

            Daniel       said      that                he                  bored 

   



  Klausa adverbial atau Adverbial Clause yang biasanya ditandai 

dengan after, while, before, dan because merupakan klausa yang berbeda 

dengan klausa komponen verba seperti di atas karena klausa adverbia bisa 

diletakkan di awal kalimat. Contohnya adalah sebagai berikut: Adverbial 

Clause: After they explained, the workers understood. Untuk lebih jelasnya, 

adverbial clause bisa digambarkan dalam diagram pohon sebagai berikut: 

 

S 

   

  S’     NP   VP 

 

Comp          S   Det   N    V 

 

      NP       VP 

 

       N       V 

 

After       I           explained,  the         workers          understood. 

 

2.2.5  Kalimat 

Frank (1972:220) mendefinisikan kalimat sebagai a full predication 

containing a subject plus a predicative with a finite verb, yakni sebuah 

predikasi penuh yang terdiri dari sebuah subjek dan predikat dengan sebuah 



verba finite (do, does, did). Susunan tersebut dapat dirumuskan dengan S + 

V + O (subject + verb + object), N1 + V + N2 (noun + verb + noun), atau NP 

+ VP (noun phrase + verb phrase). 

Kalimat-kalimat masih menurut Frank, umumnya diklasifikasikan 

dalam dua cara, yakni dengan jenis dan jumlah prediksi formalnya. 

Klasifikasi kalimat dengan jenisnya terbagi pada empat jenis kalimat, antara 

lain adalah: 

1. Declarative Sentences (Kalimat deklaratif/pernyataan). Kalimat ini 

diakhiri dengan tanda titik, misalnya: The man took off his coat.. 

2. Interogratif Sentences (Kalimat interogatif/tanya). Dalam kalimat 

interogatif  subjek dan auxiliary (kata bantu) selalu terbalik. Kalimat ini 

berakhir dengan tanda Tanya, misalnya: Does the man take off his 

coat? 

3. Imperative Sentences (kalimat imperatif/perintah). Dalam kalimat 

imperatif hanya predikat diungkapkan. Bentuk simple dari verba 

digunakan tanpa memperhatikan pesona atau kala, misalnya: Take off 

your coat! 

4. Exclamatory Sentences (Kalimat seru). Kalimat seru ini dimulai 

dengan frase seru yang terdiri dari kata what dan how ditambah 

dengan bagian predikat. Frase seru tersebut diikuti dengan subjek dan 

predikatnya. Kalimat ini diakhiri dengan tanda seru (!), misalnya: What 

a good dinner that was! 



 Klasifikasi kalimat dilihat dari jumlah predikasinya terbagi pada empat 

kalimat, antara lain: 

1. Simple Sentence. Kalimat simple ini hanya memiliki satu predikasi 

dalam benuk klausa bebas (independent clause). Misalnya: The boy 

did a runway. 

2. Compound sentence. Kalimat compound ini memiliki dua atau lebih 

predikasi penuh dalam bentuk klausa bebas (independent clause). 

Misalnya: The boy did a runway and posed for three second 

3. Complex sentence. Kalimat complex ini memiliki dua atau lebih 

predikasi penuh. Satu dari kalimat ini adalah klausa bebas 

(independent clause atau main clause) yang serupa dengan simple 

sentence, dan yang lainnya adalah klausa terikat (dependent clause 

atau subordinate clause). Misalnya: The boy who did a runway posed 

for three second 

4. Compound-Complex sentence. Kalimat compound-complex ini terdiri 

dari dua atau lebih klausa bebas (independent clause) dan satu atau 

lebih klausa terikat (dependent clause). Misalnya: The boy did a 

runway and posed for three second until the next model comes. 

 

2.3 Semantik 

 Kata semantik yang merupakan serapan dari kata semantic dalam 

bahasa inggris diambil dari bahasa Yunani sema (nomina/kata benda) yang 

memiliki arti tanda atau lambang,atau juga semaino (verba/kata kerja) yang 



berarti menandai atau melambangkan. Semantik merupakan salah satu 

cabang linguistik yang membahas tentang arti atau makna, hal tersebut 

diperkuat oleh pernyataan Palmer(1981:1) ”semantics is a part of language 

and part of inguistics” dan juga Hurdford&Heasley yang menyatakan bahwa 

“semantics is the study of meaning in language”(1983: 1). Huford (1984:11) 

juga mengungkapkan bahwa “semantic theory is a part of large enterprise, 

linguistic theory which includes the study of meaning”. 

Menurut Robins (1989:21) semantik adalah “the study of meaning; 

brings in symbol using and symbol system outside language; but the central 

place of language in human symbol system makes language very much its 

primary concern.” Hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh O’Grady 

(1996:268) yang berpendapat bahwa “semantics is the study of meaning in 

human language” dan Saeed (2001:3) “Semantics is the study of meaning of 

words or Semantics is the study of meaning communicated through 

language”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa semantik adalah ilmu yang 

mempelajari makna kata atau kalimat.  

Di dalam kamus, kadang kala kita melihat bahwa dalam satu kata 

memiliki banyak makna, namun bila kata tersebut digunakan dalam kalimat, 

maka setelah penganalisaan kita akan mengetahui makna kata itu secara 

lebih jelas.  

  Menurut Robins, R. H. (1989:27) ”The semantic component 

carried by phonological and gramatical structures (sentence meaning or 

structural meaning) is readily illustrated, though a great deal of detailed 



investigation is required for its full explication in any language, different 

intonations may signal excitement, irritation, anger, friendliness, social 

distance, and many other feelings and personal relations, as well as the more 

formalized differences between statement and question.”. Dari penjelasan 

Robins di atas dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan bagian dari 

ilmu linguistik yang memuat dua komponen makna, yaitu fonologi dan 

struktur gramatikal. Perbedaan makna dan reaksi dalam komunikasi dapat 

pula terjadi akibat intonasi dan perubahan struktur gramatikal.  

  Jadi dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan ilmu yang 

mempelajari makna dalam suatu bahasa pada umumnya. Selain itu semantik 

merupakan ilmu makna , mambicarakan makna , dan menjelaskan 

bagaimana mula adanya makna sesuatu atau merupakan ilmu yang 

bersangkutan dengan makna suatu bahasa. 

 

2.4  Makna 

2.4.1  Makna Leksikal 

  Makna leksikal merupakan satu unit leksikal yang memiliki 

suatu nilai dalam sistem linguistik yang berfungsi untuk menganalisis 

suatu struktur kata ke dalam komponen makna. 

Baker (1991:12) mendefinisikan : 

  ”Lexical meaning of a world or lexical unit may be though 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 

propositional and expressive, e.g. whinge, prepositional only, e.g. book, 

or expressive only, e.g. bloody and various other swear words and 

emphasizers.”   

  Makna leksikal merupakan makna yang terdapat dalam kamus 

yang di dalamnya terdapat uraian unsur bahasa. Sebagai contoh, kata 

bridge dalam The Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

(Hornby, dkk, 1961:122) memiliki arti (i) something built of wood stone, 

concrete or steel accross a river, railway, road, etc. (ii) a platform of over 

and accross the deck of ship, used by the captain and officers; (iii) the 

upper body part of the nose. 

  Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal 

merupakan makna yang terdapat dalam kamus yang memiliki komponen 

struktur makna acuan, baik itu berupa benda atau peristiwa. Makna 

leksikal itu sendiri dapat berubah apabila kata tersebut telah berada 

dalam kalimat. 

 

2.4 .2 Makna Gramatikal 

Makna gramatikal (grammatial meaning) adalah ”makna yang 

muncul akibat berbagai proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, 

komposisi, dan klimatisasi atau akibat berfungsinya kata dalam kalimat”. 

Contoh dalam bahasa Inggris yaitu suffix –s pada kata books 



mempunyai makna banyak buku. Menurut saeed (1997:11), makna 

kalimat yang oleh Pateda disebut sebagai makna gramatikal tidak dapat 

dibuat daftarnya dalam leksikon seperti makna kata tapi dibentuk oleh 

aturan-aturan kombinasi juga, seperti yang beliau ungkapkan yaitu : ”so 

meanings of sentences cannot be listed as lexicon like the meanings of 

words. They must be created by rules of combinations too”. Saeed 

(1997:10) juga mengungkapkan perbedaan lain antara makna leksikal 

dan gramatikal, yaitu: 

...but an important difference between word meaning on the 

other hand, and phrase and sentence meaning on the other hand, 

concerns produtivity. It’s always possible to create new words, but this 

is relatively infrequent occurance. On the other hand, speakers 

regularly create sentences that they have never used or heard before, 

confident that their audience will understand then. 

 

2.5 Sosiolinguistik 

 2.5.1 Definisi sosiolinguistik 

Bahasa merupakan salah satu kajian ilmu yang dapat diteliti 

secara internal maupun eksternal. Secara internal, bahasa diteliti pada 

tataran fonetik, fonologi, morfologi, leksikologi, sintaksis, semantik, 

dan pragmatik yang menjadi satu kesatuan dalam disiplin ilmu 

linguistik. Kajian eksternal bahasa erat kaitannya dengan faktor-faktor 

luar bahasa dan hubungan-hubungan bahasa dengan bidang kajian 



atau disiplin ilmu lainnya didalam masyarakat. Sebagai contoh, disiplin 

ilmu psikologi yang berpadu dengan disiplin ilmu linguistik yang 

disebut psikolinguistik. Dalam hubungannya manusia yang berbahasa 

sebagai makhluk sosial, yang dalam hidupnya selalu mengalami 

berbagai gejala sosial, maka terciptalah disiplin ilmu sosiologi yang 

bergabung dengan disiplin ilmu linguistik, yaitu sosiolinguistik. 

Wray et al. (1998;88) dalam bukunya mengungkapkan 

bahwa “Sociolinguistic studies the relationship between language and 

society”. Sementara Fishman(1972;4)mengatakan bahwa 

“Sociolinguistics is the study of the characteristics of language 

varieties, the characteristics of their functions, he characteristics of 

their speaker as these three constantly interact, change and change 

one another within a speech community” dalam bahasa Inggris yang 

padanannya dijabarkan oleh Chaer (2004;3) sebagai “Sosiolinguistik 

adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi 

bahasa, dan pemakai bahasa karena ketiga unsur ini selalu 

berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam 

satu masyarakat tutur.”. 

 

 2.5.2 Peristiwa tutur 

Peristiwa tutur (speech event) dapat dijabarkan sebagai suatu 

peristiwa di mana seorang penutur dan lawan tuturnya bertukar 

informasi, ide, perasaan, atau pun gagasan yang dituangkan dalam 



sebuah topik pembicaraan dengan tujuan tertentu, dalam media 

komunikasi, dan pada pengaturan waktu dan tempat yang dianggap 

tepat. Chaer (2004;47) memberikan gagasan bawa “Peristiwa tutur 

adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu 

bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan 

lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, didalam waktu, tempat dan 

situasi tertentu.”. 

Delapan komponen-yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkat 

menjadi akronim SPEAKING-yang dipenuhi dalam peristiwa tutur, 

menurut Dell Hymes (dalam Chaer, 2004;48), adalah: 

1. S : Setting and scenes , merujuk pada waktu, tempat, dan 

situasi, baik waktu dan tempat maupun psikologi terjadinya 

peristiwa tutur; 

2. P : Participants, merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam 

peristiwa tutur, seperti penutur dan lawan tutur. 

3. E : Ends, merujuk pada maksud dan tujuan 

diselenggarakannya peristiwa tutur; 

4. A : Act sequences, mengacu pada bentuk dan isi ujaran ( 

pemilihan kata ataupun ragam bahasa ) yang digunakan dalam 

kaitannya dengan siapa lawan bicaranya, dimana dan kapan 

kejadiannya, dan dalam tujuan apa, sehingga bentuk dan isi 

ujarannya dapat disesuaikan; 



5. K : Key, merujuk pada intonasi, nada, tekanan, ataupun cara 

bertutur; 

6. I : Instrumentalities, mengacu pada sarana yang digunakan 

dalam peristiwa tutur, seperti lisan, tulisan, maupun bahasa 

yang digunakan; 

7. N : Norm of interaction and interpretation, mengacu pada 

aturan-aturan atau kode etik yang berlaku dalam suatu 

komunitas atau tempat terjadinya peristiwa tutur; 

8. G : Genres , mengacu pada bentuk tuturan seperti narasi, 

pepatah, jargon, slang, do’a, dan lainnya. 

 

2.5.3 Bilingualisme 

Secara harfiah, istilah bilingualisme ( kedwibahasaan ) sudah 

dapat dimengerti oleh masyarakat tutur yang menggunakan bahasa 

inggris baik aktif maupun pasif, walaupun bukan seorang yang ahli 

dalam bidang bahasa. Jika diurai, bilingual berasal dari bi yang artinya 

dua dan lingual ( lingua , language ) yang berarti bahasa, jadi 

bilingualisme merujuk pada penggunaan dua buah bahasa.  

Weisler dan Milekie (2009;9) memaparkan proses seorang 

penutur dalam memelajari bahasa kedua-nya dalam kaitannya dengan 

bilingualisme seperti berikut, To learn a second language, you must 

learn the sounds, the vocabulary (including how to pronounce words 

both in isolation and in sentences), how to form sentences. 



Lado (1964;214, yang diterjemahkan Chaer, 2004;86) berusaha 

memodifikasi pengertian bilingualisme sebagai “Kemampuan 

menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir 

sama baiknya, yang secara teknis mengacu pada pengetahuan dua 

buah bahasa bagaimanapun tingkatnya.“  

Pendapat Lado tersebut diperkuat oleh Haugen (1960, dalam 

terjemahan Chaer, 2004;86) yang mengatakan “Tau akan dua bahasa 

atau lebih berarti bilingual, seorang bilingual tidak perlu secara aktif 

menggunakan kedua bahasa itu, tetapi cukup kalau bisa 

memahaminya saja.“. 

Seorang yang blingual dapat menggunakan B1 (bahasa ibu), 

B2(bahasa daerah), maupun B3(bahasa asing) yang dikuasainya 

bergantung pada komponen-komponen tutur, yaitu siapa lawan 

bicaranya, seorang yang menggunakan bahasa sehari-hari yang 

sama atau orang asing yang bahasanya berbeda, kapan dan di mana 

terjadinya peristiwa tutur tersebut, apa topik pembicaraannya, dan 

situasi apa yang melatarbelakangi pergantian ragam bahasa. 

Bilingual dapat juga terjadi dikarenakan letak geografis, 

perdagangan, dan juga imigrasi penduduk. Beberapa hal tersebut 

merupakan contoh dari penyebab terjadinya kebutuhan akan 

bilingualisme, seperti yang dituturkan oleh Grosjean, “Historically, 

immigration, geographical location, and trade have been factors that 

perpetuate the need for bilingual abilities.” (1982).   



 2.5.4 Ragam Bahasa 

Berbicara ragam bahasa (language variety) berarti berbicara 

tentang sesuatu keragaman yang ada dalam masyarakat sebagai 

penyebab bervariasinya ragam tuturan. Seperti yang sedah tersirat 

pada bahasan sebelumnya bahwa variasi bahasa menjadi bagian dari 

komponen tutur, yaitu pada komponen setting and scene—tempat, 

waktu, dan situasi,  participants—siapa penuturnya,siapa lawan 

tuturnya, dan latar belakang penutur maupun lawan tuturnya, act 

sequences—isi dan bentuk ujaran, dan genres. 

Dalam Merriam-Webster online dictionary (2002) ditulis bahwa 

“language variation focuses on how language varies in different 

contexts, where context refers to things like ethnically, social class, 

sex, geography, age, and a number of other factors”. 

Chaer (2004:62) membagi variasi bahasa ke dalam dua sudut 

pandang. Pertama, variasi bahasa disebabkan oleh penutur dengan 

latar belakang sosial yang beragam dan Fungsi bahasa yang 

bervariasi dan kedua, untuk memenuhi fungsi bahasa sebagai alat 

interaksi dalam kegiatan masyarakat yang heterogen. Chaer 

(2004:52-71) membagi variasi bahasa dari segi penutur, segi 

pemakaian, segi keformalan, dan segi sarana. 

Pada bagian ini penulis hanya akan mengurai jenis-jenis ragam 

bahasa yang memiliki kaitan paling dekat dengan penelitian penulis—

campur kode pada tulisan dalam majalah, yaitu : 



1. Ragam jurnalistik (segi pemakaian), yakni bersifat sederhana, 

komunikatif, dan rigkas. 

2. Ragam kasual (segi keformalan), yakni variasi bahasa yang 

digunakan dalam situasi tidak resmi iuntuk berbincang-bincang dalam 

keluarga, teman dekat pada waktu istirahat, rekreasi, dan sebagainya. 

3. Ragam sosiolek (segi penutur), yakni variasi bahasa yang berkenan 

dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Pada variasi 

ini, termasuk juga variasi kolokial (variasi yang digunakan dalam 

percakapan sehari-hari). 

2.6  Campur kode 

 Dalam masyarakat yang bilingual ataupun multilingual seperti 

masyarakat Indonesia, terkadang sulit untuk tidak menggunakan dua bahasa 

atau ragam bahasa secara bersamaan dalam satu ujaran ataupun dalam 

satu kalimat. Sering kali seorang penutur membubuhkan material dari 

bahasa lain dalam tuturan, sebagai contoh, pada tuturan yang menggunakan 

bahasa ibu tak jarang menyisipkan frasa, klausa, ataupun dialek dari bahasa 

lain. Beberapa pakar, seperti Holmes dan Altarriba, mengaitkan campur 

bahasa terhadap tingkat pendidikan dan kemampuan seseorang berbahasa, 

situasi atau tempat terjadinya peristiwa tutur, topik pembicaraan, dan lawan 

bicara yang melatarbelakangi penggunaan berbagai jenis variasi 

bahasayang memungkinkannya untuk mencampur bahasa dalam satu 

tuturan. Peristiwa seperti ini lazim disebut sebagai peristiwa campur kode 

(code mixing). 



 Istilah kode dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam 

hierarki kebahasaan, sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa 

(seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Indonesia), juga mengacu kepada 

variasi bahasa, seperti varian regional (bahasa Sunda atau Jawa), juga 

varian kelas sosial disebut dialek sosial atau sosiolek (bahasa Jawa halus 

dan kasar), varian ragam dan gaya dirangkum dalam laras bahasa (gaya 

sopan, gaya hormat, atau gaya santai), dan varian kegunaan atau register 

(bahasa pidato, bahasa doa, dan bahasa lawak). Kenyataan seperti di atas 

menunjukkan bahwa hierarki kebahasaan dimulai dari bahasa/language 

pada level paling atas disusul dengan kode yang terdiri atas varian, ragam, 

gaya, dan register.  

Pendapat Muysken (200:1) tentang campur kode adalah “all cases 

where lexical items and grammatical features from two languages appear in 

one sentence.”. 

 Sementara itu, Mc Arthur (1988) mengungkapkan bahwa “code mixing 

term in sociolinguistics for language and especially speech that draws to 

differing extents on at least two languages combined in different ways.”. 

Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa “a mixing code may be a language or a 

variety or style of a language: the term codemixing emphasizes 

hybridization…” istilah switching dalam campur kode digunakannya untuk 

mewakili perpindahan dari satu bahasa kedalam bahasa lainnya dalam 

proses tutur. Hal ini diperkuat oleh pendapat Muysken dan Li berikut: 

 



• “Sometimes the terms switch, switch point, or switching will be used 

indormally while referring to the cooccurence of fragment from 

different languages in a sentence , “ Muysken (2005;1) 

• “Code switching, or language mixing, occurs when a word or a phrase 

in one language substitues for  word or phrase in a second language“ 

(Li , 1996) 

 

Thelander (1976) mencoba menjelaskan campur kode, menurutnya, 

apabila dalam suatu peristiwa tutur, klausa klausa maupun frasa frasa yang 

digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran, dan masing masing klausa 

atau frasa itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri sendiri, maka yang terjadi 

adalah campur kode. 

 Campur kode (code-mixing) terjadi apabila seorang penutur 

menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan 

diberikan sisipan dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya 

berhubungan dengan karakteristk penutur seperti latar belakang sosial dan 

tingkat pendidikan. Biasanya ciri menonjolnya peristiwa campur kode berupa 

kesan santai atau situasi informal. Namun bisa terjadi karena keterbatasan 

bahasa, semisal ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya, 

sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain, walaupun hanya 

mendukung satu fungsi. Campur kode termasuk juga konvergensi 

kebahasaan (linguistic convergence). Campur kode dibagi menjadi dua, yaitu 

campur kode ke dalam (inner code-mixing), yaitu campur kode yang 



bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya dan campur kode ke 

luar (outer code-mixing) yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing. 

Latar belakang terjadinya campur kode dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

sikap (attitudinal type) atau latar belakang sikap penutur, dan kebahasaan 

(linguistik type) atau latar belakang keterbatasan bahasa, sehingga ada 

alasan identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk 

menjelaskan atau menafsirkan. 

 Ada beberapa alasan mengapa beberapa golongan masyarakat 

cenderung lebih memilih menggunakan campur kode sebagai alternatif 

variasi bahasa dalam komunikasi baik secara verbal maupun tertulis. Dalam 

bukunya, Simultaneous Code Mixing in American Language Sign 

Interpretation terbitan Stoony Brook, New York tahun 2003, Julie C. 

Weisenberg berpendapat setidaknya ada lima alasan mengapa masyarakat 

menggunakan campur kode dalam berkomunikasi antara satu dan lainnya. 

Yaitu: 

• “…to signal social-group membership.” (Myers-Scotton 1993; 

Gumperz dan Hernandez-Chavez 1978) 

• “…the inability to find an appropriate word or expression in one 

language.” (Scotton 1979) 

• “…association of one language with a particular topic (i.e. money).” 

(Lance 1979) 

• “…exclusion of someone from a conversation.” (Scotton 1979; 

DiPietro 1977) 



• “…as a display of authority.” (Scotton & Ury 1977) 

2.6.1 Jenis-jenis campur kode  

Didalam pertistiwa tutur campur kode tidak semuanya memiliki 

jenis penyisipan yang sama. Disebutkan ada empat jenis sisipan yang 

terdapat dalam peristiwa campur kode. McArthur memaparkan empat 

jenis pengalihan (switching) yang menjadi hakikat dari campur kode, 

yaitu:  

1. Tag-switching, yaitu campur kode dengan pengalihan tag ataupun 

frasa tertentu , sebagai contoh pada ujaran Indonesia-Inggris: ”He was 

an actor, ya kan?” (ya kan – isn’t he) 

2. intra-sentential switching, yaitu campur kode dengan pengalihan atau 

pembubuhan kata dari bahasa lain dalam sebuah klausa atau kalimat, 

sebagai contoh pada ujaran: ”sorry but, we don’t eat daging”. (daging 

– meat) 

3. intersentential switching, yaitu campur kode yang terjadi antar-klausa, 

sebagai contoh pada ujaran: ”habis acara ini, I’ll going and watch TV”  

(I’ll going and watch TV – saya akan pulang dan menonton TV) 

4. intra-word switching, yaitu campur kode yang terjadi dalam batasan 

kata, sebagai contoh kata memanage, (verba manage [dalam bahasa 

inggris] diimbuhi awalan me- (bahasa Indonesia) 

 

 

 


