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       BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Sintaksis 

  Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun yang berarti ”dengan” dan 

tattein yang berarti ”menempatkan”. Menurut Richard, et al (1985:285), “Syntax is 

the study of how words combine to form sentences and the rules which govern the 

information of sentences.” Miller juga berpendapat bahwa “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.”  

Mereka menerangkan bahwa sintaksis merupakan ilmu tentang kombinasi kata untuk 

membentuk kalimat dan juga aturan-aturan untuk menentukan kalimat. Selanjutnya 

Crystal (1980:346) juga berpendapat sintaksis adalah ”a traditional term for the study 

of rules governing the way words are combine to form sentencesin a language.” Dia 

menjelaskan bahwa sintaksis adalah suatu istilah yang mengandung makna 

pengaturan kata-kata yang dikombinasikan sehingga membentuk kalimat dalam 

bahasa. 

 Dari pengertian-pengertian mengenai sintaksis di atas dapat disimpulkan 

bahwa sintaksis merupakan ilmu yang berhubungan dengan pola-pola dan aturan-

aturan gramatikal yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa 

yang digunakan sebagai sarana untuk menyusun dan menggabungkan kata-kata untuk 

membentuk frasa atau kalimat. Selain itu, sintaksis juga menelaah pola-pola yang 

dipergunakan sebagai sarana untuk menggabungkan kata menjadi kalimat. Dengan 
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kata lain, sintaksis adalah aturan gramatikal yang digunakan dalam menghubungkan  

kata-kata untuk membentuk frase atau kalimat. 

 

2.1.1  Kata 

 Menurut Richard, et al (1985:1213), kata adalah “one or more sounds which 

can be spoken to represent an idea, object, action, etc, the smallest unit of spoken 

language which has meaning and can stand alone.” Dia mengemukakan bahwa kata 

merupakan satuan bunyi yang bermakna dan dapat mengekspresikan ide, objek atau 

peristiwa dan dapat berdiri sendiri, sementara itu Trask (1999:342) berpendapat 

bahwa kata adalah “a linguistic unit typically larger than a morpheme but smaller 

than a phrase.” Dengan kata lain, kata merupakan sebuah satuan linguistik yang 

lebih besar tingkatannya dari sebuah morfem tetapi lebih kecil daripada frase.   

 Adapun jenis-jenis kata terdiri atas:  

• Noun :  Helen wrote to Jean. 

• Pronoun : George and Hetty had been waiting impatiently for the train and  

  they boarded it as soon as it came in.  

• Verb : The detective found three witnesses. 

• Adjective : The wealthy farmer surveyed his fertile fields. 

• Adverb : Joan’s aunt drove quickly. 

• Preposition : The river flowed under a  bridge. 

• Conjunction : My dog is small but ferocious. 

 



7 
 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kata merupakan satuan terkecil 

yang bebas yang dapat mengungkapkan gagasan, ide, atau pesan untuk disampaikan 

kepada orang lain dan mengandung makna. 

 

2.1.2  Frase  

 Richard, et al (1985:39) menyatakan bahwa  “A phrase is a group of  words 

which forms a grammatical unit, a phrase does not contain a finite verb and does not 

have a subject-predicate structure.” Maksud dari pernyataan Richard diatas adalah 

bahwa frasa merupakan suatu kelompok kata yang membentuk suatu unit gramatikal 

dan tidak memuat kata kerja finite serta tidak mempunyai struktur subjek dan 

predikat. Sementara itu, Schmidt (1995:338) berpendapat bahwa “a phrase is a group 

words that are closely relate.” dengan kata lain frase merupakan kelompok kata yang 

mempunyai sebuah subjek, predikat atau keduanya tetapi setiap kata yang ada pada 

frase tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Trask dalam bukunya 

Key Concepts in Language and Linguistics (1999:237) frase adalah “a grammatical 

unit which is smaller than a clause. The term phrase is an ancient one and it has long 

been used to denote a grammatical unit which typically (thought not invariably) 

consist of two or more words, but which does not contain all of the things found in a 

clause.”, artinya frase adalah unit gramatikal yang lebih kecil dari klausa yang terdiri 

dari dua kata atau lebih tetapi berbeda hal nya dengan klausa.  

Jenis-jenis frase adalah: 

• Verb phrase : The case is interesting. 
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• Noun phrase : Mary’s child. 

• Adverbial phrase : drive carefully. 

• Prepositional phrase : The table in the corner. 

  Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa frasa adalah sekelompok kata 

dalam kalimat yang tidak memiliki unsur subjek dan unsur predikat, tetapi merupakan 

bagian dari kalimat. 

  

2.1.3  Klausa      

  Menurut Waldhorn dan Zeiger (1986:50) “a clause is a group of words 

containing a subject and a verb.” Mereka menyimpulkan bahwa klausa adalah suatu 

kelompok kata yang terdiri dari satu subjek dan satu verba.  

Jenis-jenis klausa adalah: 

• Klausa bebas (independent clause) 

 Contoh: John was sick; he didn’t come to school. (klausa bebas  

  yang di hubungkan dengan tanda baca)  

• Klausa terikat (dependent clause) 

 Contoh: I’ll go straight home after I finish my work. 

 

 Dapat disimpulkan bahwa klausa merupakan satuan gramatikal yang lebih 

besar dari frasa yang juga berupa kelompok kata dan sekurang-kurangnya terdiri dari 

unsur subjek dan unsur predikat dan mempunyai fungsi sebagai pengisi kalimat 

dalam sintaksis. 
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2.1.4 Kalimat 

 Kalimat adalah unit terbesar dalam suatu gramatikal yang terdiri dari subjek, 

predikat dan kata kerja finit. Dalam Longman Dictionary of Applied Linguistics 

(1985), “a sentence is the largest unit of grammatical organization within which 

parts of speech (e.g nouns, verbs, adverbs) and grammatical classes (eg word, 

phrase, clause) are said to function.” Jadi kalimat adalah unit terbesar gramatikal 

dimana bagian ujarannya (seperti: kata, frasa, klausa) disebut dalam fungsinya. Frank 

(1972:220) berpendapat bahwa “a sentence is a full predication containing a subject 

plus a predicate with a finite verb.”, Menurutnya kalimat terdiri dari sebuah subjek 

ditambah sebuah predikat dengan sebuah kata kerja finit. 

Contoh: John   eats   an apple    
       S      V          O 
 

 Sementara itu menurut Paul R. Kroeger (2004:5) mengemukakan bahwa ”a 

sentence is not simply a string of words, one after another.” Artinya kalimat tidaklah 

sederhana seperti sebuah rangkaian kata-kata yang satu dengan kata-kata yang 

lainnya.   

 Berdasarkan uraian di atas mengenai kalimat, dapat disimpulkan bahwa 

kalimat merupakan suatu satuan gramatikal yang dapat berdiri sendiri yang 

didalamnya terdapat fungsi subjek dan predikat. 
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Jenis-jenis kalimat 

 Frank (1994:220) membagi kalimat menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Declarative Sentence 

 Dalam declarative sentence (kalimat pernyataan) subjek dan predikat 

 diletakkan pada urutan yang normal yaitu subjek, predikat, objek. 

 Contoh: The child ate this dinner.  

b. Introgative Sentence  

 Dalam introgative sentence (kalimat tanya), auxiliary berada di awal 

 kalimat. 

 Penulisan kalimat tanya di akhiri dengan tanda tanya (question mark).   

 Contoh: Did the child eat this dinner? 

c. Imperative Sentence 

 Dalam imperative sentence (kalimat perintah), kata kerja yang digunakan 

 merupakan bentuk yang sederhana tanpa memperhatikan orang atau 

 tenses. 

 Contoh: Eat your dinner! 

d. Exclamatory Sentence 

 Dalam exclamatory sentence (kalimat seru), di awali dengan kata what 

 atau how di ikuti subjek, predikat. Penulisan exclamatory sentence di 

 akhiri dengan sebuah tanda seru (exclamatory mark). Kalimat ini  untuk 

 menyatakan kekaguman. 

 Contoh: How beautiful she is! 
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2.2 Semantik          

Semantik berasal dari bahasa Yunani yang mengandung makna to signify atau 

memaknai. Semantik merupakan bagian dari linguistik yang memuat komponen 

makna seperti halnya bunyi dan tata bahasa.  

 Apa sebenarnya definisi makna itu? dan jenis makna apa sajakah yang 

digunakan dalam penelitian ini? Secara singkat akan dijelaskan pada sub-sub bab 

berikut ini. 

 

2.2.1 Definisi Semantik 

Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Ada tiga definisi 

yang akan dijelaskan menurut Robins, Palmer dan O’Grady berikut ini :  

Robins, R. H. (1989:27) menyatakan bahwa: 

The Semantic component carried by phonological and grammatical 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 di atas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah 

bagian dari linguistik yang memuat dua komponen makna yaitu phonology dan 

struktur gramatikal. Intonasi dan perubahan struktur gramatikal yang berbeda dapat 

menimbulkan makna dan reaksi yang berbeda pula dalam berkomunikasi. 

Pendapat senada dikemukakan oleh Palmer (1981 : 1) bahwa “semantics is the 

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

of language, semantics is a part of linguistics”. Pendapat tersebut berarti bahwa 
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semantik adalah suatu teknik yang digunakan dalam mempelajari makna yang 

merupakan bagian dari bahasa dalam linguistik.  

 Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu 

kompleks yang mempelajari tentang makna yang merupakan bagian dari bahasa 

dalam linguistik yang memuat komponen fonologi, tata bahasa dan mempelajari 

seluk beluk pengetahuan serta pergeseran arti kata. Selain itu ada pula pengertian 

Semantik menurut O’Grady (1996:268) : 

 Semantics is the study of meaning in human language, because some work in 
this complicated area of linguistic analysis presupposes considerable 
knowledge of other discliplines (particularly logic, mathematics, and 
philosophy). 
 

Dari pengertian semantik menurut O’Grady tersebut berarti bahwa semantik dalam 

kehidupan sosial adalah ilmu tentang makna dalam berbagai bidang disiplin ilmu 

seperti mathematics, logic, dan philosophy yang di dalamnya terdapat pengetahuan 

tentang ilmu linguistik.  

 Ada titik kesamaan dari ketiga definisi tersebut bahwa semantik adalah ilmu 

yang mempelajari tentang makna yang merupakan bagian dari bahasa dalam 

linguistik yang memuat komponen fonologi, tata bahasa dan mempelajari seluk beluk 

makna dalam berbagai bidang disiplin ilmu yang berhubungan dengan linguistik. 

 

    

2.2.2 Jenis Makna 

Menurut Pateda (1996:97) ada 29 jenis makna yang kita ketahui secara umum, 
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yang dibedakan menurut tipe dan fungsinya. Namun bila ditinjau dari segi fungsi 

yang berkaitan dengan penelitian ini ialah hanya dua jenis makna yaitu makna 

leksikal dan makna gramatikal, yang akan dijelaskan berikut ini : 

 

2.2.2.1 Makna Leksikal 

Terdapat tiga pendapat mengenai makna leksikal yang akan dijelaskan berikut 

ini : 

Baker (1991:12) mendefinisikan: 

“Lexical meaning of a word 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, 
propositional only, e.g. book, or expressive only, e.g. bloody and various 
other swear words and emphasizers.” 
 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa makna leksikal ialah satu unit leksikal 

yang memiliki suatu nilai dalam sistem linguistik yang berfungsi untuk menganalisis 

suatu struktur kata ke dalam komponen makna. 

Senada dengan Baker, Djajasudarma (1993:11) lebih jauh menjelaskan bahwa : 

Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, 
peristiwa, dan lain-lain serta makna leksikal ini dimiliki unsur-unsur bahasa 
secara tersendiri dan lepas dari konteks. Semua makna yang ada dalam kamus 
disebut makna leksikal, contoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
“budaya” adalah nomina, dan maknanya : 1. Pikiran; akal budi;  
2. Kebudayaan; 3. Yang mengenai kebudayaan; yang sudah berkembang, 
beradab, maju. 
 

Definisi Djajasudarma tersebut mengungkapkan bahwa makna leksikal merupakan 

makna yang terdapat di dalam kamus yang di dalamnya berisi unsur-unsur bahasa 

sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain. Pendapat Djajasudarma tersebut 
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didukung pula oleh  Verhaar (1983:9) dalam Pateda (1996:119) bahwa “…semantik 

leksikal tidak perlu kita uraikan banyak; sebuah kamus merupakan contoh yang tepat 

dari semantik leksikal: makna tiap-tiap kata diuraikan dalam kamus.” 

Hal tersebut memperkuat definisi makna leksikal yang merupakan makna 

yang terdapat di dalam kamus yang di dalamnya terdapat uraian unsur bahasa.  

Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris terdapat kata bridge yang di dalam The 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, dkk, 1961:122) 

diartikan (i) something built of wood stone, concrete or steel across a river, railway, 

road, etc, (ii) a platform of over and across the deck of ship, used by the captain and 

officers; (iii) the upper body part of the nose”. 

Dari tiga pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal adalah makna 

yang terdapat di dalam kamus yang mempunyai komponen struktur makna acuan baik 

itu berupa benda atau peristiwa dan dari makna leksikal tersebut dibagi kembali 

menjadi 2 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 di dalam kalimat.  

   

2.2.2.2 Makna Gramatikal 

 Ada tiga pendapat yang akan menguraikan makna gramatikal berikut ini : 

Menurut Robins (1989:255) :  

“Affixes and other markers of grammatical categories vary greatly in the 
degree to which their presence in a word correlates with a definite semantic 
function ascribable to the word as a whole, where there is any sort of 
correlation, even though a very partial one, a semantic label attached to the 
affix and the category marked by it may be useful; and categories such as 



15 
 

number, divided into singular (dual) and plural, and tense (past, present, 
future, etc) have been so used in the preceding two chapter, and are well 
known in grammatical writings; there is no point in rejecting them, provided 
it is realized that they are labels rather than definitions, picking out one, 
perhaps principal, meaning or functions of the forms concerned, but in no 
way exhausting their semantic analysis and description.”  
 

Maksud dari pendapat Robins (1989) tersebut adalah bahwa makna gramatikal 

merupakan suatu proses gramatikal seperti afiksasi , reduplikasi dll, yang bergabung 

dalam suatu kata yang berkorelasi (berhubungan satu sama lain) tetapi dibagi dalam 

beberapa fungsi suatu kata dalam kalimat.  

Selain pendapat Robins (1989) ada pula pendapat dari Pateda (1996: 103) 

yang mengatakan bahwa, “Makna Gramatikal yang di dalamnya berisi (functional 

meaning; structural meaning; internal meaning) adalah makna yang menyangkut 

hubungan intra bahasa, atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah 

kata di dalam kalimat.  

Dari kedua definisi tersebut terdapat suatu kesamaan bahwa makna gramatikal 

adalah makna yang muncul akibat fungsi suatu kata dalam kalimat.   

 Contoh dalam analisis data misalnya, they arrived late at the airport 

bermakna gramatikal : they ‘sebagai pelaku’, arrived late ‘menunjukan hasil yang 

dilakukan’, dan at the airport ‘menunjukan tempat kejadian’.  

The grammatical pattern of a language (as opposed to its lexical stock) determines 

those aspects of each experience that must be expressed in the given language, 

Jakobson (1959:235) dalam Baker (1991:83), for instance, most nouns in English 

have two form of a singular form and plural form : man/men, child/children, 

car/cars. 
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 Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa makna gramatikal 

adalah makna yang muncul akibat struktur dan fungsi suatu kata dalam kalimat.  

 

2.2.3 Makna Leksikal Preposisi At 

Chaer (2003:289) makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang 

sesuai dengan hasil observasi indra kita (makna apa adanya) atau makna yang ada 

dalam kamus.  Dalam An English-Indonesian Dictionary (Echols dan Hasan Shadily, 

1994:43) preposisi at memiliki 20 jenis makna leksikal yang dibagi dalam dua jenis 

yaitu preposisi at yang dapat berdiri sendiri (preposition) dan yang tidak dapat berdiri 

sendiri (particle) berikut : 

1. Di 

Contoh : I am at school today ; 

 hari ini saya ada di sekolah.  

    Please sit at the table ;  

duduklah di meja. 

2. Pada  

Contoh : come at 12 o’clock ;  

   datanglah pada pukul 12. 

 

3. Atas 

Contoh : I will come at your request ; 

   saya akan datang atas permintaan anda. 
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4. Dengan 

Contoh : I bought the watch at a low price. 

   Saya beli arloji itu dengan harga murah.  

 

5. Menurut 

Contoh : at the discretion of the Prime Minister. 

    Menurut pertimbangan Perdana Menteri.  

 

Selain itu preposisi at berfungsi sebagai particles yaitu gabungan kata yang memiliki 

makna sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri. 

 

6. (Kepada)  

Contoh : she looked at her daughter with pride. 

    Dia melihat (kepada) anak perempuannya dengan bangga. 

 

7. Sama sekali 

Contoh : she isn’t well at all. 

    Dia tidak sehat sama sekali.  

 

8. Juga 

Contoh : I was surprised that he came at all. 

               Saya heran ia datang juga. 
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9. Bagaimanapun juga 

Contoh : I feel I must go at all costs. 

    Bagaimanapun juga saya rasa saya harus pergi. 

 

10. Sebaiknya 

Contoh : at best, it’s something I must get done.  

   Sebaiknya itulah yang harus saya selesaikan.   

 

11. Mula-mula 

Contoh : at first I didn’t recognize him. 

    Mula-mula saya tidak kenal dia.  

 

12. Setidak-tidaknya 

Contoh : at least all of us arrived in time.  

               Setidak-tidaknya kami tiba pada waktunya.  

13. Sedikitnya 

Contoh : I have at least $ 100 in my pocket.  

   Sedikitnya saya punya $ 100 di kantong saya.  

 

14. Untunglah 

Contoh : he has lost everything but at least he has his health.  

   Ia kehilangan semuanya, tetapi untunglah ia sehat. 
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15. Paling banyak 

Contoh : at most we will have a short visit together.  

   Paling-paling kita akan bertemu sebentar saja. 

 

16. Segera, seketika itu juga 

Contoh : Please come over here at once.  

    Datanglah kesini segera.  

 

17. Sekaligus 

Contoh : I can’t do everything at once. 

   Saya tidak dapat mengerjakan semuanya sekaligus.  

 

18. Meskipun begitu / demikian 

Contoh : even at that it won’t do.  

   Meskipun demikian toh tidak dapat. 

19. Kadang-kadang 

Contoh : at times I wonder how he can do so much. 

   Kadang-kadang saya heran bagaimana dia dapat berbuat begitu 

   Banyak. 

 

20. Sekehendak / sesuka hatinya 

Contoh : you can do it at will. 

    Kamu dapat mengerjakan itu sekehendak hati.  
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2.2.4 Makna Gramatikal Preposisi At 

 Preposisi at merupakan salah satu bentuk preposisi dalam bahasa Inggris yang 

tergolong pada bentuk monosyllabic preposition. Dalam memaparkan makna 

gramatikal preposisi at, terdapat empat sumber yang akan memaparkan lebih detail  

dari HTTP://GRAMMAR.CCC.COMMNET.EDU/GRAMMAR/ PREPOSITIONS. 

HTM dan HTTP://RWC.HUNTER.CUNY.EDU/READING-WRITING/ON-LINE/ 

PREP-DEF.HTML yang memberikan pendapat yang senada tentang preposisi at yang 

menjelaskan bahwa : preposition at is used to express a number of relationships, 

including time, location, manner, quantity, purpose, and state or condition, yang 

artinya adalah preposisi at digunakan untuk menghubungkan sebuah kata dalam 

kalimat yang menunjukkan waktu, lokasi, cara, jumlah, dan maksud tujuan. Selain itu 

terdapat pakar Linguistic Greenbaum dan Randolph (1990:192) yang menjelaskan 

bahwa preposition at distinguish between ‘destination’ (movement with respect to an 

intended location) and ‘position’ (static location). Dari penjelasan Greenbaum dan 

Randolph artinya adalah bahwa preposisi at dibedakan antara ‘tujuan’ yang 

menandakan lokasi dan ‘posisi’ suatu tempat. 

For example : 

1. Space 

Position and direction : 

between the notions of directional movement and static position there is a 

cause-and-effect relation. 

- Jack ran to the corner and then stood at the corner. 
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Where places are regarded as points on a route or as institutions to which one 

is attached : 

- Does this train stop at Lincoln ? 

- Grammar English lives at 55 Boretz Road in Durham. 

Dalam konteks makna ini preposisi at digunakan untuk menandakan jarak 

seseorang terhadap posisi suatu benda atau tempat.  

 

2. While to usually implies achieving the destination, towards is more 

neutrally directional : 

- She drove to Edinburgh (and arrived at 6.0) 

Dalam konteks makna ini preposisi at digunakan untuk menandakan hasil 

yang telah sukses dicapai dalam menempuh perjalanan.  

 

3. Time Preposition  

Preposition at is used in expressions answering the question ‘when?’ and it is 

reflect a concept of time as analogist to space. Thus at is used for point of 

time, where time is conceived as being ‘dimensionless’. 

- The film will begin at 7.20 p.m. 

- The train is due at 12:15 p.m.  

Dalam konteks makna ini preposisi at digunakan untuk menyatakan waktu 

terjadinya suatu peristiwa.  
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It is not only instants that can be so considered : 

- What are you doing at weekend? 

- She last saw her parents at Christmas. 

- Chaucher frequently speaks of books because at that time they were rare 

and highly valued. 

4.  Stimulus and reaction are expressed chiefly by at : 

- I’m surprised at her attitude. 

Dalam konteks makna di atas, preposisi at digunakan sebagai focus sebuah 

objek.   

 

Dari ketiga sumber di atas terlihat jelas pendapat yang sama tentang preposisi at 

tidak hanya sebagai penunjuk suatu arah atau tempat seseorang berada tetapi juga 

memiliki makna lain, seperti menunjukkan state or condition, when something 

happens, in the direction of, dll, dan berikut akan dipaparkan kembali lebih jelas 

tentang makna gramatikal preposisi at Dalam kamus Oxford Learner’s Dictionary 

(Hornby,2000), bahwa preposisi at memiliki tiga belas makna, yaitu : 

 

1. Used to say where something/somebody is or where something happens 

Example : 

- At the corner of the street. 

- They arrived late at the airport. 

Dalam konteks makna ini  preposisi at digunakan untuk membicarakan letak 

sesuatu / seseorang atau tempat terjadinya suatu hal. 



23 
 

 

2. Used to say where somebody works or studies  

Example : 

- He’s been at bank longer than anyone else. 

- She’s at Yale (=Yale University). 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan untuk menyatakan tempat 

seseorang bekerja atau belajar. 

 

3. Used to say when something happens 

Example :  

- we left at 2 o’clock. 

- At night you can see the stars. 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan untuk menyatakan waktu 

terjadinya suatu kejadian.  

 

4. Used to state the age at which somebody does something 

Example : 

- She got married at 24. 

- He left school at the age of 16. 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan untuk menyatakan usia 

seseorang saaat dia melakukan sesuatu. 
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5. In the direction of or towards  somebody/something  

Example : 

- What are you looking at ? 

- He pointed a gun at her. 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan untuk menyampaikan arah 

terhadap seseorang / sesuatu. 

 

6. Used after a verb to show that somebody tries to do something, or partly 

does something, but does not succeed or complete it  

Example : 

- He clutched wildly at the rope as he fell. 

- She nibbled at a sandwhich (=ate only small bits of it). 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan setelah kata kerja untuk 

menyatakan bahwa seseorang mencoba melakukan sesuatu, atau melakukan 

secara sebagian dan tidak menyelesaikannya. 

 

7. Used to state the distance away from something 

Example : 

- I held it at arm’s length. 

- Can you read a car number plate at fifty metres? 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan untuk menyatakan jarak 

yang jauh dari sesuatu. 
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8. Used to show the situation somebody/something is in, what somebody is 

doing or what is happening  

Example : 

- The country is now at war.  

- I felt at disadvantage. 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan untuk menggambarkan 

situasi seseorang / sesuatu, seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu atau 

hal yang sedang terjadi. 

 

9. Used to show a rate, speed, etc. 

Example : 

- He was driving at 70 mph. 

- The noise came at two-minute intervals (=once every two minutes). 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan untuk menggambarkan nilai 

rata-rata, kecepatan. 

 

10. Somebody’s/something best/worst, etc. used to say that somebody/something 

is as good, bad, etc. as they can be 

Example : 

- This was Henman at his best. 

- The garden’s at its most beautiful in June. 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan untuk menyatakan bahwa 

seseorang / sesuatu sebaik, seburuk, dan lain-lain yang mereka mampu. 
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11. Used with adjectives to show how well somebody does something 

Example : 

- I’m good at French. 

- She’s hopeless at managing people. 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan dengan kata sifat untuk 

menggambarkan seberapa baik sesorang melakukan sesuatu. 

 

12. Used with adjectives to show the cause of something 

Example :  

- They were impatient at the delay. 

- She was delighted at the result. 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan dengan kata sifat untuk 

menggambarkan penyebab suatu hal. 

 

13. (formal situation) in response to something 

Example : 

- They attended the dinner at the chairman’s invitation. 

Dalam konteks makna ini, preposisi at digunakan dalam situasi (formal) untuk 

merespon sesuatu. 
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2.3 Preposisi 

 Preposisi dalam bahasa Indonesia berarti kata depan yang merupakan bagian 

terkecil dalam kelas kata yang berfungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata 

lain sehingga muncul sebuah makna atau maksud yang dituju. Selanjutnya pada butir-

butir berikut ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai definisi dan jenis preposisi. 

 

2.3.1 Definisi Preposisi 

 Ada empat definisi preposisi yang akan dijelaskan berikut ini : 

Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby:2000), Preposition is 

a word or group of words used before a noun or pronoun to show e.g place, position, 

time or method, maksudnya adalah preposisi merupakan kata atau kumpulan kata 

yang digunakan sebelum nomina atau pronominal untuk menunjukan tempat, letak, 

waktu, metode / cara. Selain itu adapula definisi preposisi menurut Harman 

(1957:174) “A particle (word-equivalent) used with noun or pronoun (and usually 

placed before it) to form a phrase, which phrase usually performs the function of an 

adjective or an adverb”, yang berarti bahwa preposisi ialah particle suatu kata yang 

digunakan sebelum nomina atau pronominal dalam suatu frasa yang membentuk 

fungsi sebagai adjektif atau adverb. 

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Frank (1972:163) preposition is 

composed of a small class of words that have no formal characteristic endings, yang 

berarti bahwa preposisi merupakan bagian dari kelas terkecil dalam kata yang tidak 

memiliki karakter akhir yang formal. 
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Berkaitan dengan pendapat Frank (1972), ada pula Moeliono (1988 : 229) 

yang mendefinisikan pula bahwa “preposisi sebagai kata tugas yang berfungsi 

sebagai unsur pembentuk frasa preposisional, terletak di awal dan unsur yang 

mengikutinya dapat berupa nomina, adverbial.”  

 Dari keempat definisi di atas dapat disimpulkan bahwa preposisi merupakan 

kata atau kumpulan kata yang digunakan sebelum nomina atau pronomina dan 

ditentukan bukan oleh kata itu sendiri secara lepas, tetapi oleh kaitannya dengan kata 

lain dalam frasa atau kalimat.  

 

2.3.2 Jenis Preposisi 

 Ada dua jenis preposisi pada skripsi ini yaitu jenis preposisi dalam bahasa 

Inggris dan jenis preposisi dalam bahasa Indonesia. 

 

2.3.2.1 Jenis Preposisi dalam Bahasa Inggris 

 Menurut Harman (1957:176), jenis preposisi dalam bahasa Inggris adalah 

sebagai berikut : 

a. Monosyllabic Preposition adalah preposisi yang terdiri hanya atas satu 

morfem dan tidak dapat diperkecil lagi bentuknya.  

Contoh : by, down, at, for, on, in, under, over, etc.  

b. Compound Preposition adalah preposisi yang terdiri lebih dari satu morfem. 

Contoh : upon terdiri dari up dan on 

    Into terdiri dari in dan to  
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2.3.2.2 Jenis Preposisi dalam Bahasa Indonesia  

 Preposisi menurut Moeliono dalam Tata Bahasa Baku Indonesia (1988: 230),  

Secara singkat dan jelas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Preposisi monomorfemis atau preposisi tunggal, yaitu preposisi yang terdiri 

hanya atas satu morfem. 

Contoh : di, ke, dari, sekeliling, seluruh, dan lain-lain. 

b. Preposisi Polimorfemis atau preposisi majemuk, yaitu preposisi yang terdiri 

lebih dari satu morfem atau merupakan gabungan dari preposisi tunggal. 

Contoh : di sekitar, di sekeliling, kepada, di atas, dan lain-lain. 

 

2.3.2.3 Fungsi Preposisi dalam Kalimat 

 Menurur Lyons (1991:312) fungsi preposisi dalam kalimat adalah sebagai 

kata yang ditempatkan di muka semua kelas kata lain pada pembentukan kata dan 

konstruksi-konstruksi sintaksis, maksud dari pernyataan tersebut adalah preposisi 

merupakan kata depan yang terdapat di semua mka kelas kata dan merupakan unsur 

penting dalam sebuah kalimat.  

 

2.4  Ihwal Penerjemahan 

Penerjemahan sangatlah penting sebagai media untuk mendapatkan informasi 

dan ilmu pengetahuan. Agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan hasil 

terjemahannya terkesan wajar, maka teori tentang penerjemahan harus dikuasai 

dengan baik. 
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Bell (1991:13) mendefinisikan penerjemahan sebagai berikut : “translating is 

the process to translate; the activity rather than the tangible object”, yang berarti 

bahwa penerjemahan merupakan suatu aktivitas atau proses menerjemah pada suatu 

objek yang nyata.   

Selain itu Newmark (1988:75) mengemukakan bahwa penerjemahan 

merupakan menerjemahkan makna suatu teks ke bahasa lain. Pendapat  tersebut 

senada dengan Catford (1974:1) bahwa “Translation is an operation performed on 

languages : a process of substituting a text in one language for a text in another.”  

Dari ketiga definisi tersebut tersebut memiliki titik kesamaan yaitu bahwa 

penerjemahan adalah suatu proses atau aktivitas yang menerjemahkan suatu teks 

bahasa ke bahasa lain. 

Dalam penerjemahan, pergeseran makna (shifts) sering terjadi bahkan 

terkadang diperlukan untuk mempertahankan pesan atau makna bahasa sumber. Hal 

ini terjadi karena adanya perbedaan sifat dan aturan gramatika antar bahasa. 

Berkaitan dengan pendapat Catford (1974), Bell (1991:21) mengemukakan bahwa  

pergeseran makna dalam penerjemahan adalah : 

 “The study of translation seems to be permeated by misunderstanding on both 
sides, linguists tending to misconstrue the objectives and methods of 
translation theory and translation theorists to demonstrate a far from 
adequate grasp of the principles of linguistics and its methods of 
investigation.”  

 
Dari definisi tersebut berarti bahwa pergeseran makna dalam penerjemahan 

merupakan suatu proses atau metode yang ada dalam menerjemahkan suatu teks 

bahasa ke bahasa lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
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 Lebih jauh berkaitan dengan definisi diatas, Catford (1974:73) mendefinisikan 

pergeseran makna bahwa “shifts mean departures from formal correspondence in the 

process of going from the Source Language to the Target Language.” Catford 

membagi pergeseran makna menjadi dua bagian yaitu level shifts dan category shifts, 

yang akan dijelaskan sebagai berikut :  

1. Level Shifts are if a source language item at one linguistic level has a target 

language translation equivalent at a different level. 

Contoh : grammar to lexis 

    ‘she is eating’ diterjemahkan ‘dia sedang makan’ 

Dalam konteks ini, kita melihat bahwa to be + -ing (grammar) dalam bahasa 

sumber diterjemahkan ke bahasa sasaran pada makna leksikal  sebagai 

‘sedang’ (melakukan makan). 

 

2. Category shifts are departures from formal correspondence in translation that 

involve structure shifts, class shifts, unit shifts (rank changes), intra-system 

shifts.     

a. Structure Shifts 

contoh : pasif menjadi aktif 

     - the clothes were washed. 

  - aku mencuci pakaian. 

 b.  Class Shifts 

      contoh  : preposisi menjadi konjungsi  

  - after that, I walked at home. 
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   - setelah kami belanja, aku mengantarnya pulang. 

c. Unit Shifts : departure from formal correspondence in which the translation 

   equivalent of a unit at one rank in the Source Language is a unit at a 

   different rank in the Target Language. 

   contoh : frasa menjadi kata 

-His sister is very nice.  

   -kakaknya sangat baik. 

 

d. Intra-System-Shifts : departure from formal correspondence in which (a 

term operating in) one system in the Source Language has as its translation 

 equivalent (a term operating in) a different – non corresponding – system in 

 the Target Language.  

contoh : jamak menjadi tunggal  

- People often think negative about him. 

- Orang sering berpikir negatif tentang dia. 

 Berdasarkan pendapat dari Catford (1974:73), dapat disimpulkan bahwa 

pergeseran level terjadi jika unsur dalam bahasa sumber menduduki suatu level yang 

berbeda pada bahasa sasarannya, selain itu, pergeseran kategori dalam penerjemahan 

meliputi pergeseran struktur, pergeseran kelas kata, pergeseran unit, dan pergeseran 

intra-sistem. Pergeseran unit bermula dari penerjemahan suatu unit pada satu tataran 

bahasa sumber dipadankan dengan unit yang berbeda pada bahasa sasaran dan 

pergeseran intra-sistem bermula dari korespondensi formal suatu sistem dalam bahasa 

sumber dipadankan dengan sistem yang berbeda pada bahasa sasaran.       


