
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sintaksis 

Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kata 

dengan satuan lain yang lebih besar, dan kata tersebut membentuk suatu kalimat 

atau kelompok-kelompok kalimat. 

Menurut Robert (1964:1), “syntax is concerned with the relationships of 

words in sentence, the ways in which they are put together to form sentence.” 

Sintaksis menyangkut hubungan kata-kata dalam kalimat, maupun cara kata-kata 

tersebut disusun untuk membentuk kalimat. 

Strok (1976:231) menjelaskan bahwa “syntax is the branch of grammar 

which is concerned with the study of the arrangements of words in sentence and of 

the means by which such relationship are shown. Maksudnya sintaksis merupakan 

cabang ilmu bahasa yang berkaitan dengan studi pengaturan kata-kata di dalam 

kalimat dan makna seputar hubungan yang diturunkan. 

Menurut Richard, et al. (1985:284) sintaksis ialah “the study of how words 

are combined to form sentences and the rules which govern the formation of 

sentences. Selanjutnya, Nida dan Taber (1969:203) menyatakan bahwa “syntax is 

part of grammar which deals with the structure of phrases, clauses, and 

sentences. Jadi, di antara kedua teori ini dapat disimpulkan bahwa kajian sintaksis 

membahas tentang bagaimana kata-kata membentuk kalimat dan pokok-pokok 

aturan yang mengatur pembentukan kalimat. Kajian sintaksis ini adalah tata 



 

bahasa yang mencakup hubungan antara kata, frasa, dan klausa dalam satuan 

kalimat kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. 

Kridalaksana (1993:199) menyebutkan bahwa, “sintaksis adalah pengaturan 

dan hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih 

besar itu dalam bahasa” sama halnya dengan Chaer (1994:206) yang menyatakan 

bahwa, “sintaksis berarti membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain 

atau unsur-unsur lain sebagai satu satuan ujaran.  

Selain itu menurut verhaar (1996:161), ”Sintaksis adalah tata bahasa yang 

membahas hubungan antara-kata dalam tuturan. Pada dasarnya sintaksis itu 

berurusan dengan hubungan antar-kata dalam kalimat, yang pada intinya sintaksis 

dianggap menyangkut hubungan gramatikal antar-kata di dalam kalimat. ” 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah 

cabang tata bahasa yang mempelajari struktur yang ada dalam kalimat atau 

hubungan antar kata dengan unsur-unsur lainnya yang kemudian tergabung 

menjadi kalimat, klausa, frasa, dan kata.  

 

2.1.1  Satuan  Sintaktis  

2.1.1.1 Kata 

Jenis-jenis kata harus mampu memberikan gambaran bagaimana tata 

bahasa berfungsi gramatikal. Hornby (2000:1490) mendefinisikan bahwa, 

“Word is a single unit of language which means something and can be 

spoken or written” kata adalah unit bahasa tunggal yang memiliki makna 

atau arti dan dapat diujarkan atau ditulis. Sementara itu Kridalaksana 



 

(2001:199) mendefinisikan kata sebagai morfem atau kombinasi morfem 

yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan 

sebagai bentuk yang bebas.” 

Bloom (1935:178) menyatakan bahwa, “A word is a minimum free 

form”. Selain itu menurut Bloomfield yang diterjemahkan oleh Tarigan 

(1985:63), kata adalah kesatuan bentuk terkecil yang dapat diucapkan secara 

berdiri sendiri. Jadi setiap satuan bebas merupakan kata. Bebas dalam hal ini 

adalah bebas dalam satuan gramatikal. 

Kata merupakan satuan terkecil dalam bidang sintaksis. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Chaer (2003:219), yaitu  

dalam tataran sintaksis kata adalah satuan terkecil, yang secara hierarki 

menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar yaitu frasa. 

Pengelompokan kelas kata membuat kita dapat menempatkan kata-

kata yang akan menjadi sebuah kalimat sesuai dengan fungsi dari sebuah 

anggota unsur kalimat dari sebuah kalimat. 

Setelah melihat beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kata merupakan satuan terkecil bahasa dalam bidang ilmu sintaksis 

yang memiliki arti dan dapat diujarkan dalam bentuk bebas.  

Pembagian kelas kata dapat memperjelas pemahaman fungsi setiap 

kata dan bagaimana penempatannya dalam konteks yang lebih luas. 

Menurut Waldhron dan Zeiger (1981), “The term of part of speech refers 

to the job that aion or use. Word does in a sentence to its function are 



 

use”. Maksudnya adalah kelas kata menunjuk pada peranan sebuah kata 

pada kalimat berdasarkan fungsi atau kegunaanya. 

Seperti yang ditulis oleh Trask (1999:24) mengenai kelas kata, “Part 

of speech is any one of grammatically characterized classes into which the 

words of language are grouped”. Kelas kata ialah pengelompokan kata-kata 

dari suatu bahasa gramatikal. 

 Frank (1976:6) memberikan masukan, bahwa pembagian kelas kata 

dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut: noun, pronoun, verb, adverb, 

preposition, conjunction, interjection. 

Mc Mnis et al. (1987:157) menerangkan bahwa kata dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1. Open classes include nouns, verbs, adjective, and adverb, 

2. Closed classes (function words) include determiners (det), auxiliary 

verbs (aux), preposition (p) and conjunction (conj). 

Selanjutnya Chaer (1994:219) membagi kata sebagai satuan 

sintaktis menjadi dua bagian yaitu: 

1. Kata penuh (full word), yaitu kata yang secara leksikal memiliki 

makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses 

morfologi merupakan kelas kata terbuka, dan dapat berdiri sendiri 

sebagai sebuah satuan tuturan. Kata penuh mencakup kata-kata yang 

termasuk kategori verb, nomina, adjektiva, adverbia, dan numeralia. 

 



 

Contoh:  

Kata kucing memiliki makna ‘sejenis binatang’ 

Kata masjid memiliki makna ‘tempat ibadah agama Islam’ 

2. Kata tugas (function word), yaitu kata yang secara leksikal tidak 

mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan 

kelas kata tertutup, dan di dalam penuturan dia tidak dapat berdiri 

sendiri. Kata tugas mencakup kata-kata yang berkategorikan preposisi 

dan konjungsi.  

Contoh: 

Kata dan memiliki tugas sintaksis untuk mengabungkan dan menambah dua 

buah konstituen. 

Kata meskipun memiliki tugas sintaksis untuk mengabungkan dan 

menyatakan penegasan. 

Menurut Quirk dkk. (1986:67) kelas kata dalam bahasa Inggris terbagi 

menjadi dua kelas utama dan dua kelas tambahan, yaitu: 

1. Kelas utama terdiri dari dua bagian,  yaitu:  

a.   Close classes yang terdiri dari: 

• Preposition: of, it, in, without, inspite of 

• Pronoun: he, they, anybody, which 

• Determiner: the, a/an, that, every, some 

• Conjunction: and, that, when, although 



 

• Modal verb: can, must, will, could 

• Primary verb: be, have, do  

b. Open classes yang terdiri dari: 

• Noun: John, room, answer, play 

• Adjective: happy, steady, new, large, road 

• Full verb: search, gwor, play 

• Adverb: steadly, completely, really 

2. Kelas tambahan terdiri dari dua bagian yaitu: 

a. Numerals: one, two, three; first, second, third 

b. Interjections: oh, ah ugh, phew 

Para ahli bahasa membagi kata sesuai dengan kelasnya. Dalam tata bahasa 

tradisional ada delapan kelas kata, yang dikenal sebagai part of speech seperti 

yang dikemukakan oleh  Gatherer  (1985: 118) yaitu terdiri dari nomina (noun), 

pronominal (pronoun), verb (verb), adjektiva (adjective), adverbial (adverb), 

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

a. Noun: “A word which (a) can occur as the subject or object of a verb or the 

object (complement) of preposition (b) can be modified by an adjective (c) 

can be used with determiners. Noun typically refers to people, animals, 

places, things or abstractions”. Nomina biasanya berupa subjek yang ada  di 

dalam suatu kalimat. 

b. Pronoun: “A word which may replace a noun or a noun pharse”. Pronoun di 

dalam bahasa Indonesia disebut dengan pronominal atau kata ganti. 

Fungsinya ialah untuk mengantikan nomina di dalam suatu kalimat. 



 

c. Verb: “(in English) a word which (a) accurs 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”. 

Verba ini selalu menyatakan suatu tindakan ataupun pernyataan yang 

dilakukan subjek suatu kalimat. 

d. Adjective: “A word that describes the things, quality, state, or action which 

a noun refers to”. Adjektiva atau kata sifat fungsinya ialah untuk 

menerangkan atau menambahkan makna terhadap suatu nomina. 

Menurut House dan Harman (1989:73) “An adjective is a word used with a 

noun or other substantive as a modifier to describe or define it.” Menurut Leech 

(1989: 16) selain nomina dan verb, adjektiva adalah word class terbesar dalam 

bahasa Inggris. Adjektiva menerangkan mutu orang, barang, hal, tempat, dll. 

Adjective sering juga disebut sebagai kata sifat atau kata yang 

menerangkan sifat atau keadaan. menurut John, Yates, dan Laney (1982:402), 

“Adjectives are word that modify nouns or pronouns by supplying a descriptive or 

specific detail”.                                                                                                                                       

Setelah melihat beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

adjektiva merupakan kelas kata yang digunakan untuk menerangkan nomina atau 

substantive lain. 

1. Kedudukan adjektiva 

Adjektiva dapat digunakan dalam beberapa kedudukan berbeda dalam 

kalimat.   

                                                                                                                                                    



 

• Kedudukan terpenting.                                                                                                    

Bila adjektiva mendahului nomina, ia disebut pewasta nomina. Ia 

disebut juga adjektiva atributif, adjektiva yang terletak langsung di depan 

nomina yang diterangkannya. Adjektiva yang menerangkan nomina yang 

sama bisa lebih dari satu.                 

2. Adjektiva bisa pula terletak dibelakang verba be.  

Dalam kedudukan ini adjektiva bersangkutan disebut complement  atau 

disebut juga  adjektiva berpredikat,  adjektiva predikatif.  Verba be sebuah 

linking verb lain dapat digunakan di depan adjektiva, misalnya become, 

look, seem, dan stay. 

• Kedudukan yang kurang umum untuk adjektiva. 

Selain pewatas dan komplemen (Pelengkap), adjektiva bisa 

memiliki beberapa kedudukan lain yang kurang umum dalam sebuah 

kalimat. Adjektiva bisa mengikuti the, dan bertindak selaku kata utama 

frasa nomina, yakni adjektiva tidak diikuti nomina. 

Contohnya:  The young should look after the old. 

Di belakang beberapa verba, adjektiva dapat mengikuti objek: 

misalnya: I like my coffe black. Dalam hal ini adjektiva tersebut disebut 

Object Complement (pelengkap objek). 

3. Bentuk adjektiva 

 Sebagian besar adjektiva tidak memiliki akhiran khusus. Adjektiva dapat 

dipasangkan dengan ajektiva yang artinya berlawanan.Tetapi banyak adjektiva 



 

yang dapat dikenali dari akhirannya, meliputi:-al, -ent, -ous, -ic,-y, -ive, -ed, -ble, 

-tul, -an, -ing, -less, -ar. 

Adjective patterns (Pola Adjektiva) 

Menurut Leech (1989:21) sejumlah adjektiva diikuti oleh pola-pola khusus 

yang melengkapi arti adjektiva yang bersangkutan. Berikut adalah pola-pola 

terpenting: 

1. Adjective + prepositional phrase (adjektiva + frasa berpreposisi). 

Misalnya: I’m afraid of heights. 

2. Adjective + that-Clause (adjektiva + klausa that) 

Misalnya: I’m happy that you have arrived safely. 

3. Adjective + to + verb  

Misalnya:  We are delighted to meet you. 

Adjektiva bisa mengikuti bentuk be (am, is, and are) dan adjektiva ini 

mengambarkan atau memberikan informasi tentang nomina atau pronominal yang 

berada dalam awal kalimat. 

House and Harman (1950:73) dalam bukunya mengklasifikasikan 

adjektiva menjadi simple dan compound adjectives. Simple adjectives adalah 

adjektiva yang memiliki fungsi dasar sebagai adjektiva seperti: good, tough, 

young, old, sweet, hale, long dll. Compound adjectives adalah kata-kata atau frasa 



 

yang digabungkan untuk mengambarkan atau mendefinisikan kata-kata nomina 

seperti alive, asleep, cock, sure, aware, homesick, sunfast, dll. 

e. Adverb: “A word that describes or adds to the meaning of a verb, an 

adjective, another adverb, or a sentence, and which answers such question 

as how? Where? When?”. Adverbia berfungsi untuk menerangkan atau 

menambahkan makna terhadap verba, adjective, atau adverbial lain dalam 

suatu kalimat.  

Menurut Hornby (2000:19), yaitu “A word that adds more information 

about palce, time, cause, or degree to a verb, an adjective, a phrase or another 

verb.” Maksudnya, adverbial adalah kata yang menerangkan atau membatasi 

tempat, waktu, cara, sebab atau tingkat pada sebuah kata kerja; kata sifat, frase 

atau kata kerja lainnya.  

Kahn et al. (1985:24) menyatakan bahwa “Adverb modifies verbs: to 

continue steadly; or adjectives; amazingly steady; or other adverbs: surprisingly 

steadly or prepositional phrases: ringh into my eyes, or whole clauses or 

sentencese frankly, I don’t care. They can also link a sentence with what precedes 

it: yes, she is; therefore, it’s false. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adverbia 

biasanya membatasi verba (to continue steadly), adjektiva (amazingly steady) dan 

adverbia lainnya (surprisingly). Adverbial juga dapat membatasi frasa preposisi 

(right into my eyes), keseluruhan klausa dan kalimat (Frankly, I don’t care). Juga 

menghubungkan sebuah kalimat dengan kalimat sebelumnya (Yes, she is 

therefore, it’s false). 



 

Menurut Hartanto dkk (2003:299) adverbial adalah “kata yang dipakai 

untuk menerangkan bagian dari tata bahasa (part of speech) yang mana saja 

kecuali kata benda dan kata ganti, kemudian Kahn et al (1985:24) menyatakan 

bahwa adverbia menerangkan verba dan adverbial yang sering digunakan untuk 

menanyakan pertanyaan biasanya menggunakan kata how. Adverbia dibentuk 

dengan penambahan Ly pada sebuah adjektiva. Adverbia juga digunakan untuk 

menerangkan adjektiva misalnya untuk memberikan informasi tentang adjektiva. 

Adverbia juga digunakan untuk mengungkapkan waktu atau kekerapan dan 

adverbia biasanya berada di tengah kalimat dan posisi adverbial yang biasa berada 

di tengah kalimat yakni: 

a. Berada di depan verba simple present dan simple past (kecuali be). 

b. Diikuti oleh be (simple present dan simple past) 

c. Berada diantara verba bantu dan verba utama 

Dalam sebuah pernyataan adverbial yang berada di tengah berada langsung 

setelah subjek. Adverbial membentuk word class besar dan beraneka ragam. 

Adverbia menambahkan keterangan pada klausa (misalnya mengenai waktu atau 

tempat tindakan). Di sini adverbia bersangkutan disebut adverbial. Adverbia 

menambahkan keterangan pada kata lain, misalnya adjektiva atau adverbia lain. 

Di sini adverbia bersangkutan disebut pewasta.  

Adverbia mendukung berbagai arti yang paling umum diacu ialah: 

Manner (cara) well, hard, how, fast, slowly, quickly 

Place (tempat) above, up, here, there, upstairs 

Time (waktu) now, then, soon, recently, afterwards 

Degree (tingkat) very, much, really, quite, too, so 



 

Frequency (kekerapan) always, never, often, generally, sometimes 

 

Jenis adverbia yang lain menurut Leech (1989:23) 

Linking (penghubung): firstly, therefore, however, nevertheless comment 

and sattitude (tanggapan dan sikap): actually, perhaps, surely, oddly, wisely 

adding and limiting (pewasta): also, either, else, neither, only, too, viewpoint 

(sudut pandang): mentally, morally, strictly, length of time (lama waktu): long, 

always, never, just. 

Kedudukan adverbial menurut Leech (1989:24) ada tiga kedudukan utama 

untuk adverbial: 

1.  Front position (kedudukan depan) – di depan subjek  

                 Adverbia + Subjek + frasa verba    (+…) 

             Contoh:  Occasionally Jhon missed lessons. 

            2.   Middle position (kedudukan tengah) 

(a) Di belakang verba bantu yang pertama: 

Subjek + verba bantu + adverbial + frasa verba  (+…) 

Contoh:  John has occasionally missed lesson. 

(b) Di belakang be sebagai verba terbatas: 

Subjek + be + adverbia (+…) 

Contoh:  John is occasionally  absent from lessons. 

  3.  End position (kedudukan akhir) - pada akhir klausa 

Subjek + frasa verba (+…) + Adverbial 

Contoh:  John missed lessons occasionally. 

 



 

Kedudukan Paling Umum untuk Adverbial 

Jenis adverbial Kedudukan Khas Contoh 

Cara Akhir She dance very gracefully 

Tempat Akhir Shall I drive your home? 

Waktu Tengah I’II be seeing you tomorrow 

Tingkat Tengah We are thoroughly enjoying the party 

Kekerapan Tengah Guy (has) often fished in the take 

Penghubung Depan They arrived… so we left 

Tanggapan dan sikap Depan Fortunately no one noticed 

Pewatas Tengah Cora can also pay the piano 

Sudut pandang Depan Afficially, Ivan was the boss 

Lama waktu Tengah He hadn’t long left school 

 

Menurut Leech (1989:25) bentuk adverbial dari segi sintaksis terbagi 

menjadi tiga jenis adverbial: 

I. Yang dibentuk dengan menambah –ly pada adjektiva. Misalnya: slow-

slowly, through-throughly. 

II. Terdapat sejumlah adverbia yang sebentuk dengan adjektiva. Yang 

terpenting adalah hard, straight, far etc. 



 

III. Yang sama sekali tidak berhubungan dengan adjektiva. Meliputi 

prepositional dan adverb seperti in dan about dan kata-kata seperti so, 

too, there, here, as quite, very, now.  

Menurut Leech (1989:271) long sebagai adverbial artinya hanya berkenaan 

dengan waktu. Long sebagai adverbial berarti jangka belakang. Dalam kalimat 

tanya long digunakan sebagai adverbia. 

Kata long mengungkapkan lamanya waktu ke belakang, sedangkan 

tambahan lamanya waktu didapat dari pertanyaan menggunakan how long dan 

ditempatkan di posisi akhir adverbia  atau awal posisi akhir adverbia. 

House and Herman (1950:156) membagi adverbia menjadi dua yakni 

primary dan derivative. The primary adverbia adalah bahasa yang paling tua dan 

adverbial yang maknanya paling umum. The derivative adverb dapat diidentifikasi 

dari akhirannya (-ly, -wards, -ways, wise) atau dengan gabungannya atau frasa 

alami yang dibentuk dengan menggabungkan kata dalam beberapa cara. 

Long sebagai adverbia termasuk ke dalam primery adverb yakni kata yang 

tidak memiliki akhiran atau tanda untuk membedakan dengan kelas kata lainnya 

yakni adverbia yang digunakan atau ada pada zaman Old English atau menjadi 

adverbia sebelum akhiran zaman/ periode ‘Middle English’ bentuk-bentuk 

adverbial lama dan baru yakni adverbia dengan tambahan –ly dan tanpa –ly. 

Kelompok adverbial tanpa tambahan –ly disebut flat adverb seperti bright, deep, 

fair, fast, hard, high, ill, late, long, loud, low, quick, right, sharp, strong, thick, 

wide.  



 

Menurut House dan Harman (1950: 158) flat adverb adalah adverbia yang 

melalui tingkat bahasa sama suara dan pelafalannya dengan adjektiva. Kedudukan 

adverbial mendahului objek preposisi, terutama jika objeknya panjang.  Adverbial 

biasanya menunjukkan cara dan waktu. 

a. Preposition: “A word used with nouns, pronouns, and gerunds, to link them 

grammatically to other words.” Preposition atau kata depan berfungsi untuk 

menghubungkan antara nomina, pronomina dan antar gerund. 

b. Conjungtion: “A word which joins words, phrases, or clauses together such as 

but, and, when.”  Konjungsi (kata sambung) adalah kata tugas yang 

menghubungkan dua klausa atau lebih. Kata seperti dan, kalau, dan atau 

adalah konjungsi. 

c. Interjection: “A word such as ugh!, gosh!, which indicates an emotional state 

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

referential meaning”.  Interjeksi atau kata seru umumnya diujarkan secara 

spontan yang menyatakan perasaan si penutur. 

Dari beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa kata mempunyai kelas-

kelas tersendiri, yaitu: nomina, verba, adjektiva, adverbial, preposisi, kojungsi dan 

interjeksi. Menurut pendapat beberapa ahli yang berbeda mengenai pembagian 

kelas kata atau lebih dikenal sebagai part of speech, tetapi secara garis besar 

mempunyai pengertian yang sama. 

 

 

 



 

2.1.1.2  Frasa 

 Frasa merupakan salah satu linguistik yang secara potensial 

merupakan gabungan dua kata atau lebih, yang tidak mempunyai ciri-ciri 

clausa; atau yang tidak melampaui batas subjek atau predikat; dengan kata 

lain sifatnya tidak predikatif (Tarigan, 1984:50). 

Thatcher, ed. (1971:625) menjelaskan bahwa frasa adalah “two or 

more words forming a complement expression by themselves or being a 

portion of a sentence. 

Richards et al. (1985:39) menyatakan bahwa “A phrase is a group 

of words which from a grammatical unit. A phrase does not contain a 

finite verb and does not have a subject-predicate structure”. Selanjutnya 

Chaer (2003:222) menyatakan bahwa frasa adalah: “satuan gramatikal 

yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau lazim juga 

disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam 

kalimat.” 

Quirk et al. (1985:62) membagi frasa menjadi lima bagian yaitu 

verb phrases, noun phrases, adjective phrases, adverb phrases, 

prepositional pharases: 

1. Verb phrases consist of a main verb which either stands alone as the 

entire verb phrase, or is preceded by up to four verbs in an auxiliary 

function. Frasa-frasa verbal terdiri dari verba utama yang salah satunya 

berdiri sendiri sebagai frasa verbal sepenuhnya atau frasa verbal yang 

didahului oleh empat verba dalam fungsi kata kerja bantu. 



 

Contoh:  The ship was sinking  

         The ship has been sunk 

2. Noun phrases, consist of a head, which is typically a noun, and of 

elements which (either obligatory or optionally) determine the head 

and (optionally) modifity the head, or complement another elements in 

the phrase.  

Frasa-frasa nomina terdiri dari inti (head) yang berjenis nomina dan 

elemen-elemen (wajib, harus atau pilihan) menetukan inti (head) dan 

(pilihan) menerangkan hulu (head) atau pelengkap elemen lain dalam 

frasa. 

Contoh:  I remember Alice’s wedding 

    I remember that girl with the red hair 

3. Adjective phrases. Consist of an adjective as head, optionally preceded 

and followed by modifying elements.  

Frasa-frasa adjektival terdiri dari adjektiva sebagai hulu atau inti 

(head) dan biasanya diawali dan diikuti dengan menerangkan elemen-

elemen. 

Contoh:  The weather was too hot to be enjoyable 

    The weather was pleasant enough 

4. Adverb phrases are similar to adjective phrases in their structure 

except that they have an adverb, instead of an adjective, as their head. 



 

Frasa-frasa adverbial sama dengan frasa adjektival pada struktur 

kecuali frasa adverbial memiliki adverbial sebagai pengganti adjektiva 

sebagai hulu/inti (head). 

Contoh:  I spoke to him quite often 

    I spoke to him as clearly as I could 

5. Prepositional phrases consist of preposition followed by a preposional 

complement, which is normally a noun phrase. 

Frasa-frasa preposisional terdiri dari preposisi yang diikuti oleh 

complemen yakni preposisi yang biasanya merupakan frasa nominal. 

Contoh:  I met her for lunch 

    I met her at the corner of the street 

 

Seorang ahli bahasa Ramlan (1987:157) mendefinisikan bahwa 

frasa merupakan, “satuan gramatika terkecil yang terdiri dari dua kata atau 

lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa.” 

Dari batasan di atas dapatlah kita kemukakan bahwa frasa 

mempunyai dua sifat, yaitu: 

1. Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau 

lebih 

2. Frasa merupakan satuan yang melebihi batas fungsi unsur klausa, yaitu 

S, P, O, Pel, atau Ket. Unsur frasa itu mungkin berupa kata dan 

mungkin juga berupa frasa. 



 

Setelah melihat beberapa pengertian tentang frasa diatas, dapat 

disimpulkan bahwa frasa adalah kelompok kata atau gabungan kata yang 

membentuk unit gramatikal dan bersifat non predikatif. 

 

 2.1.1.3  Klausa 

Menurut Richard (1985:39) “clause is a group of words which 

forms a grammatical unit and which contains a subject and a finite verb. A 

clause forms a sentence or part of a sentence and often functions as a 

noun, adjective or adverb.” Maksudnya ialah gabungan kata yang 

membutuhkan unit gramatikal, mempunyai sebuah subjek dan sebuah 

finite verb. Sebuah klausa membentuk sebuah kalimat atau bagian dari 

suatu kalimat atau sering berkategori nomina, adjektiva, atau adverbial.  

Menurut Frank (1972:22) mendefinisikan frasa sebagai “A full 

prediction that contains a subject and predicate with a finite verb.”  

 Pemahaman yang diberikan Parera (1991:22) mengenai klausa 

adalah sebagai suatu tatanan bahasa yang didalamnya terdapat suatu kata 

kerja finit yang befungsi sebagai kalimat. Klausa juga merupakan suatu 

istilah linguistik. 

Setelah melihat beberapa pengertian di atas. Dapat disimpulkan 

bahwa klausa adalah kelompok kata yang terdapat kata kerja finit yang 

bersifat predikatif dan membentuk unit gramatika. Quirk et al. (1985:50) 

membagi klausa menjadi tujuh tipe, yaitu: 

 



 

1. Tipe SV : Someone (S) was laughing (V) 

2. Tipe SVO : My mother (S) enjoy (V) parties (O) 

3. Tipe SVC : The country (S) became (V) totally independent (C) 

4. Tipe SVA : I (S) have been (V) in the garden (A) 

5. Tipe SVOO : Mary (S) gave (V) the visitor (O) a glass of milk (O) 

6. Tipe SVOC : Most people (S) consider (V) these books (O) cheap (C) 

7. Tipe SVOA : You (S) must put (V) all the toys (O) upstairs (A) 

Menurut Oshima dan Hogue (1999:152) klausa dikelompokkan 

menjadi independent dan dependent. 

1. Independent clause contains a subject and a verb and expresses a 

complete thought. It can stand alone as a sentence by itself. An 

independent clause is formed with subject + verb (+complement.) 

Contoh: students normally spend four years in college.  

Independent clause terdiri dari sebuah subjek dan sebuah predikat yang 

mengungkapkan pemikiran yang lengkap. Independent clause dapat 

berdiri sendiri seperti kalimat. Independent clause dibentuk dengan 

subjek + verb (+pelengkap) 

2. Dependent clause begins with a subordinator such as when, while, if, 

that, or who. A dependent clause does not express a complete thought 

and can not stand alone as a sentence by itself. A dependent clause is 

formed with subordinator + subject + verb (+ complement). 

Contoh: when they come to the united states … 



 

Dependent clause diawali dengan sebuah subordinator seperti when, 

while, if, that dan tidak dapat berdiri sendiri seperti kalimat. Dependent 

clause dibentuk dengan subordinator + subjek + verb (+ pelengkap). 

Menurut House (1950:370-90) ada tiga jenis klausa, yaitu noun 

clause, adjective clause, dan adverb clause: 

1. Noun clause is a any clause whice performs the function of a noun 

called a noun clause atau klausa yang menunjukkan fungsi nomina 

yang disebut klausa nomina. 

Contohnya: I don’t know whether they still live there. (Frank, 

1972:228) 

2. Adjective clause is any clause which performs the function of an 

adjective may be called adjective clause atau klausa yang 

menunjukakan fungsi adjektiva disebut klausa adjective. 

Contohnya: The student who gets the highest grades will receive an 

award. (frank 1972:228) 

3. Adverb clause is any clause performs the junction of adverb is 

called an adverb clause atau klausa yang menunjukkan fungsi 

adverbia disebut clausa adverbial. 

Contohnya: The concert was cancelled because the soloist became 

ill. (frank, 1972:228).   

 

 

 



 

2.1.1.4  Kalimat 

Menurut Quirk et al. (1985: 47) mendefinisikan kalimat sebagai 

berikut: the sentence is the highest ranking unit of grammar, and hance 

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

means whatever descriptive apparatus may be necessary (rule, categoris 

etc), want counts a grammatical sentence in english. Selanjutnya Richards 

et al. (1985:225) menjelaskan bahwa “sentence in grammar is the largest 

unit of grammatical organization within which parts of speech (e.g noun, 

verbs, adverbs) and grammatical classes (e.g. word, phrase, clause) are 

said to function. 

Mochlin (1992:301) mendefinisikan kalimat sebagai “… A 

sentence is a group of words that says something in a fixed structure of 

grammar and punctuation. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kalimat 

merupakan sesuatu yang diatur secara gramatikal dan ditandai dengan 

tanda baca. 

Seperti yang dikutip Parera (1991:2), berikut beberapa definisi 

kalimat yang diberikan beberapa ahli bahasa seperti Bloomfied, Hockett, 

dan Lado. 

Bloomfield, (Parera 1991:2), berpengertian bahwa “ kalimat adalah 

sebuah bentuk ketatabahasaan yang maksimal yang tidak merupakan 

bagian dari sebuah konstruksi ketatabahasaan yang lebih besar dan lebih 

luas.” Hockett. (Parera 1991:2) menyatakan “kalimat adalah bentuk 

gramatikal yang tidak tetap.” Dan yang dikutip Parera (1991:2) dari Lado 



 

bahwa kalimat adalah ‘bentuk dari ekspresi penuh yang terkecil (setiap 

kata yang terdapat didalam kalimat).” 

Sementara Abdul Chaer (2003:240) dalam kaitannya dengan 

satuan-satuan sintaksis yang lebih kecil (kata, frasa, dan klausa) 

mengemukakan bahwa kalimat adalah satuan sintaktis yang disusun dari 

konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan 

konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. 

Batasan yang hampir sama di kemukakan juga oleh Hotben dan 

Lim (2003:10) yang mendefinisikan kalimat sebagai sekelompok kata 

yang membentuk suatu pernyataan. Kalimat mengandung sebuah subjek 

dan sebuah kata kerja, diawali dengan huruf besar dan berakhir dengan 

tanda baca, seperti titik, tanda seru, dan tanda tanya. 

Jika diambil salah satu yang dikemukakan oleh Kridalaksana 

(2001:92) maka yang disebut dengan kalimat adalah konstruksi gramatikal 

yang terdiri atas satu atau lebih klausa yang ditata menurut pola tertentu, 

dan dapat berdiri sendiri sebagai satu satuan. 

Secara formal kalimat dibagi dalam empat tipe, yaitu: 

1. Simple sentence (kalimat tunggal) 

Menurut Farmer dkk (tt:423) A simple, contains one 

independent clause. the subject of the sentence, 

or both parts maybe coumpound. 

Sedangkan Hotben dan Lim (2003:342) menjelaskan 

sebagai kalimat yang memiliki atau 



 

mengandung hanya satu subject dan satu 

predikat. Itu berarti kalimat sederhana hanya 

memiliki satu kata kerja.  

Contoh: We danced with enjoy. 

2.  Compound sentence ( kalimat majemuk) 

Farmer dkk (tt:423) mengemukakan A compound 

sentence, contains two or more independent clause. The 

independent clause are often joined by a coordinating 

conjunction preceeded by a comma. 

 Adapun Hotben dan Lim (2003: 342) menjelaskan 

bahwa compound sentence adalah dua atau lebih simpel 

sentence yang digabungkan bersama oleh kata 

sambung, seperti and, but, or, for, so, nor, atau yet atau 

oleh sebuah titik koma dan sebuah kata meanwhile dan 

instead. Jadi kalimat gabungan tersusun dari dua atau 

lebih induk kalimat.  

Contoh: His father died recently and his mother often 

had to spend time in hospital. 

3. Complex sentence (kalimat bertingkat)  

Farmer dkk (tt :424) mengemukakan A complex sentence, 

contains an independent clause and one or more 

dependent clause. The dependent clauses maybe adverb, 

adjective, or noun clause. 



 

 Sedangkan Hotben dan Lim (2003:325) mengatakan 

bahwa complex sentence adalah kalimat yang hanya 

memiliki satu induk kalimat, tetapi boleh memiliki lebih 

dari satu anak kalimat.  

Contohnya:  

I know that he will succeed becouse he is hard-working. 

 

4. Compound-complex sentence (kalimat setara bertingkat) 

Farmer dkk (tt::425) mengatakan A compound - complex 

sentence, contains two or more independent clause and 

one more dependent clause. 

Dalam pengertian yang sama Hotben dan Lim 

(2003:326) mengemukakan compound - complex sentence 

adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih induk 

kalimat dan satu atau lebih anak kalimat  

Contoh:  

The women stole the ring and she hid it in her room until 

she could safely get out of town.  

Setelah melihat beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kalimat merupakan kelompok kata bebas dan merupakan unit 

terbesar dalam konstruksi gramatikal dan harus terdiri dari subjek dan 

predikat.  



 

Sebuah ketatabahasaan yang dimaksimalkan yang tidak merupakan 

bagian dari bentuk ketatabahasaan yang lain lebih besar dan mempunyai 

kesenyapan final menunjukkan bentuk itu berakhir kalimat. Bahwa tidak 

ada bentuk, sintaksis yang lebih besar selain dari pada kalimat dan titik 

menandakan akhir dari sebuah kalimat. 

 

2.2  Fungsi Sintaksis 

2.2.1 Subjek 

Subjek merupakan fungsi sintaksis terpenting yang pada umumnya 

berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Subjek sering juga berupa frasa 

verbal atau verba yang dibedakan. 

Menurut Hornby (1986: 861) yang dimaksud dengan subjek adalah 

kata dalam sebuah kalimat yang dijelaskan oleh predikat. “Subject is word 

(s) in a sentence about with something is predicated.” 

 Pada keterangan lain kridalaksana (1993:83) menyebutkan bahwa 

dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, subjek menguasai infleksi 

(unsur yang ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan suatu 

hubungan gramatikal) predikat seperti terlihat dalam he goes dan they go 

terlihat adanya infleksi pada kata go yang mengikuti kata he yaitu dengan 

penambahan akhiran – es. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek adalah pokok 

atau bagian klausa yang berwujud nomina atau frasa nomina yang 

menandai apa yang dikatakan oleh pembicara dalam suatu kalimat dan 



 

diletakan oleh pembicara dalam suatu kalimat dan diletakkan sebelum kata 

kerja. 

 

2.2.2  Predikat  

Menurut Hornby (1986:659) predikat ialah bagian kalimat yang 

menerangkan subjek. ”Predicate is part of a statement which says 

something about subject”. 

Predikat merupakan kata yang menerangkan subjek dan biasanya 

terdiri dari verb. Menurut Kridalaksana (1993:177), predikat adalah bagian 

dari klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang 

subjek.  

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, predikat 

adalah kata atau bagian klausa yang menerangkan subjek, keadaan subjek, 

dan biasanya diisi oleh verba atau kata kerja dan kata keadaan, tetapi 

mungkin juga tidak diisi dengan verba tetapi dengan kata lain. 

 

2.2.3 Objek 

Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh 

predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif, dan letaknya selalu 

setelah kalimat predikat. 

Menurut Swan (1995: XXV) objek adalah a noun or pronoun that 

normally comes after the verb, in an active clause. 



 

Menurut Kridalaksana (13:18) objek adalah nomina atau kelompok 

nomina yang melengkapi verba tertentu dalam klausa. 

Objek dibagi menjadi dua yakni: pertama, direct object (objek 

langsung). Swan mengatakan the direct object refers to a person or 

thing affected by the action of the verb. 

Contoh: Take the dog for a walk.  

    (The dog is the direct object) 

Collins dan Hollo (2000:91) mengemukakan A direct object 

characteristically refers to a “patient” some one or something directly 

affected by an event.” 

Kedua, Indirect object. Swan mengatakan the indirect object 

usually refers to a person who receive the direct object. 

Contoh: Ann gave me a watch. 

(The indirect object is me and the direct object is a watch.) 

Adapun Collins dan Hollo (2000:91) mengatakan An indirect 

object characteristically refers to a “recipient” (one on who receives 

something) or a “beneficiary” (one on whose behalf an activity occurs). 

Recipients and beneficiaries participate less directly in events than do 

patiens. 

                                                                                                                                                                 

2.2.4 Keterangan  

Hornby (2000: 14) menyebutkan bahwa, “adverb: word that 

answers questions with how, when, where, and modified 



 

verb,adjective,and other adverb, etc; e.g. soon, here, well, quickly”. 

Keteragan adalah “kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan 

atau membatasi makna subjek atau predikat dalam klausa.” Dapat 

disimpulkan bahwa keterangan adalah kata atau kelompok kata yang 

membatasi makna subjek atau predikat dalam klausa. 

 

2.3 Peran Sintaksis 

Peran adalah hubungan antara predicator dengan sebuah nomina dalam 

proposisi. Kelompok peran sintaksis yaitu istilah pelaku (Agent), tindakan 

(Action), keterangan tempat (Location), keterangan waktu (Temporal), alat 

(Instrumental), sasaran (Target). 

Contoh: 

John        looked for    his glasess      last night. 

Pelaku    tindakan      sasaran            ket.waktu 

 

2.4      Semantik 

  Secara garis besar semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. 

Lyons (1977:1) mengatakan bahwa, “Semantic is generally defined as the study of 

meaning.” Semantik didefinisikan sebagai studi tentang makna.  

Berdasarkan definisi dari Huford dan Heasly: “Semantik is the study of 

meaning in language.” Saeed (1997:1) mengatakan bahwa, “Semantics is the 

study of meaning communicated language.” 



 

Secara etimologis, kata semantik berasal dari bahasa Yunani semanticos 

‘penting: berarti’ yang merupakan turunan semainen yaitu ‘memperlihatkan, 

menyatakan’ yang berasal juga dari sema (kata benda) yang berarti ‘tanda’ atau 

‘lambang’. Kata kerjanya ialah semaino yang berarti ‘menandai atau 

melambangkan’ (Tarigan, 1993:7; Chaer, 2003:32) 

Tarigan (1993:7) mengatakan bahwa, semantik merupakan cabang ilmu 

linguistik yang menelaah tentang makna. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan. 

berikut,‘semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan 

makna, hubungan makna yang satu dengan makna yang lain, dan pengaruhnya 

terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna-

makna kata.perkembangannya dan perubahannya. 

 

2.4.1    Pengertian makna 

 Makna adalah sesuatu yang ada dalam bahasa. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Catford (1964:35) yaitu, “meaning is a property of a language.” 

Kemudian, menurut Verhaar (1988:124) ”makna adalah sesuatu yang berada di 

dalam ujaran itu sendiri, atau makna adalah gejala dalam ujaran.” 

 Sementara itu, Hurford dan Heasley (1983:269) mep=mberikan definisi 

makna sebagai berikut.  “Sentence meaning is what a sentence means, 

regardless ao the context and situation in which it may be used. Utterance 

meaning is what a speaker means when he makes an utterance in a particular 

situation.” (1983:269) 



 

 Hurford dan Heasley juga memberikan teori makna dengan 

mengemukakan dua macam makna, yaitu: 

1. Sentence meaning atau makna kalimat, yaitu apa yang dimaksud oleh sebuah 

kalimat tanpa memperdulikan konteks atau situasi ketika kalimat tersebut 

digunakan. 

2. Utterance meaning atau makna ujaran, yaitu apa yang dimaksud oleh si 

pembicara ketika ia menyatakan kalimat tersebut dalam situasi tertentu. 

Makna ini disebut juga makna si pembicara dan merupakan makna dari 

sebuah kata (kalimat) ketika pembicara tersebut menggunakan bahasa. Jadi 

makna sebuah kata atau kalimat yang sama dapat berbeda tergantung pada 

situasi pemakaiaannya. 

 Berikut adalah definisi makna menurut Kridalaksana (2001:132), “makna 

adalah maksud pembicara. Pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman presepsi 

atau prilaku manusia atau kelompok manusia: hubungan, dalam arti kesepadanaan 

antara bahasa dan alam diluar bahasa; atau antara ujaran dan semua hal yang 

ditunjukkannya.” 

 Berdasarkan beberapa pengertian makna diatas, makna dapat disimpulkan 

bahwa makna adalah pengertian, maksud atau konsep yang dimiliki oleh satuan 

bahasa. 

 

 

 

 



 

2.4.2 Jenis-jenis makna  

Jenis atau tipe makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan 

sudut pandang. Jenis makna berdasarkan jenis semantiknya, yaitu makna leksikal, 

dan makna gramatikal. 

 

  2.4.2.1   Makna Leksikal 

Makna leksikal merupakan makna sesungguhnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Chaer(2003:289) yaitu, ”makna leksikal adalah makna 

yang dimiliki atau ada pada leksem atau kata meski tanpa konteks apa 

pun.” Kemudian, definisi makna leksikal berdasarkan Kridalaksana 

(2001:133), adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda 

ataupun peristiwa.” Masih menurut Chaer (2002:189),  “makna leksikal 

adalah makna yang sesuai dengan referensinya, makna yang sesuai dengan 

hasil observasi alat indera, atau makna yang sesungguhnya nyata dalam 

kehidupan kita.” Makna Leksikal suatu kata merupakan gambaran nyata 

yang dilambangkan oleh kata atau sesuai dengan refrensinya. Misalnya 

kata ‘tikus’ memiliki makna leksikal ‘jenis binatang pengerat yang dapat 

mengakibatkan timbulnya penyakit tifus.’ 

Saaed (1997:5) berpendapat bahwa: ”Descriptive aims of lexical 

semantics have been: 

            a. To represent the meaning of each word in the language. 

            b. To show how the meaning of words in a language are enterrelated.” 



 

       Sependapat dengan definisi diatas Christopher Butler (2005:245) 

mengatakan bahwa ”Lexical meaning is a matter of listing standard 

meaning for Lexical meaning properties for fixed expressions.”  

  Makna leksikal dimiliki oleh hampir semua jenis kata, yaitu verba, 

nomina, adjektiva, dan adverbia. Dalam makna leksikal terdapat dua jenis 

makna yaitu makna denotatif dan makna konotataif 

a. Makna denotatif  

  Makna denotatif adalah makna asli, makna yang sebenarnya 

ataupun makna asli yang dimiliki oleh suatu leksem. Sehingga makna 

denotatif tersebut dapat diartikan sangat dekat dengan makna leksikal. 

 

b. Makna konotatif 

  Makna konotatif menurut Leech (1981:12) mengemukakan bahwa 

”conotative meaning is the communicative an expression has by what it 

refers to, offer and above its purely conceptual content.” 

  Makna konotatif adalah nilai komunikatif oleh suatu ungkapan 

yang berdasarkan atas apa yang diacukannya, melebihi dan diatas yang 

dimiliki oleh makna konseptualnya. 

Menurut Richards et al. (1985:61 “lexical meaning contains words 

which refer to thing quality, state or action and which have meaning when 

the words are used alone.” 

 

 



 

2.4.2.2   Makna Gramatikal 

      Richards (1985:61) menyatakan bahwa “Grammaticl meaning 

contains word which have little meaning on their own, but which show 

grammatical relationship in and between sentence.” Selanjutnya 

Kridalaksana (2001:132) menjelaskan bahwa makna gramatikal disebut 

juga grammatical meaning, functional meaning, structural meaning, dan 

internal meaning. Makna gramatikal merupakan “hubungan antara unsur-

unsur bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar; misalnya hubungan 

antara kata dengan kata lain dalam frase atau klausa.” Selanjutnya Chaer 

(1994:290) menjelaskan bahwa “bahwa makna gramatikal baru ada kalau 

terjadi proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi. Atau 

kalimatisasi. Contohnya proses komposisi dasar sate dengan dasar ayam 

melahirkan makna gramatikal bahan.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan antara unsur-

unsur bahasa yang terjadi dari proses gramatikal. 

 

2.4.2.3   Makna Kata Long  

Berdasarkan Hornby (2000: 790) kata long dapat berfungsi 

sebagai adjektiva dan adverbia.  

Makna kata long yang berfungsi sebagai adjektiva yaitu: 

1. Measuring or covering a greath length or distance, or a greater lengt 

or distance than usual 

Example : he walked down the long corridor 



 

2.  Used for asking or talking about particular lengths or distances  

Example : the table is six feet long 

3.   Lasting or talking a great amount of time or more time than usual  

Example : there was a long silence before she spoke 

4.   Used for asking or talking about particular periods of time 

Example: how long is the course? 

5.   Seeming to last or take more time than it really does 

Example : I’m tired. It’s been a long day 

6. Covering all or most of your legs or arms 

Example : She usually wears long skirts 

 

Makna kata long yang berfungsi sebagai adverbial yaitu : 

1. For a long time 

Example: The party went on long into the night  

2. A long time before or after a particular time or event  

Example: He retired long before the war 

3. Used after a noun to emphasize that sth happens for the whole of a 

particular period of time 

Example: we had to wait all days long 

Sama halnya menurut Echols dan Shadily (2000:364) yang menyebutkan 

bahwa kata long dapat berfungsi sebagai kata sifat dan kata keterangan. Makna 

kata long sebagai kata sifat adalah sebagai berikut: 

 



 

1. Panjang  

      Contoh:  To make a long story short  

2. Lama 

      Contoh:  For a long time he was thought to be dead  

3. Kuat  

      Contoh:  A long time ahead  

 

 

 

 


