
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sintaktis 

 Sintaktis adalah salah satu cabang ilmu tata bahasa yang membicarakan 

struktur-struktur kalimat, frase dan klausa. Sintakis sendiri berasal dari bahasa 

Yunani, sun yang berarti “dengan” dan kata tattein yang berarti “menempatkan”. 

Jadi secara etimologi istilah itu berarti, menempatkan bersama-sama kata-kata 

menjadi kelompok kata atau kalimat. (Chaer,2003:206). Sintaktis merupakan 

cabang dari ilmu linguistik yang berhubungan dengan penggabungan kata atau 

kelompok kata. 

 Dalam pembahasan sintaktis pada bab ini, yang akan dibicarakan oleh 

penulis adalah struktur sintaksis yang mencakup masalah kategori sintaktis, satuan 

sintaktis, dan fungsi sintaktis yang sangat erat berkaitan satu sama lain.  

 

2.1.1 Satuan Sintaktis 

 Satuan sintaktis mencakup kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Pada 

bab ini penulis hanya akan membahas mengenai kata, klausa, dan kalimat. 

 

2.1.1.1 Kata 

 Kata sebagai satuan sintaktis merupakan satuan terkecil dalam sintaktis, 

yakni sebagai pembentuk satuan sintaktis yang lebih besar yaitu frase, klausa dan 

kalimat. Bloomfield dalam Chaer (2003:162) menjelaksan bahwa “word is a 

minimal free from,” maksudnya, kata adalah satuan bebas terkecil.  Sebagai satuan 



 
 

terkecil dalam sintaktis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaktis dan sebagai 

penanda kategori sintaktis. Dalam pembahasan kata sebagai satuan sintaktis, kita 

harus membedakan kata menjadi dua kategori, yakni kategori leksikal dan 

kategori non-leksikal. 

 Kategori leksikal adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, 

mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas 

terbuka, dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan tuturan. Yang termasuk kategori 

leksikal adalah kategori nomina, verba, ajektiva, adverbia, dan numeralia. 

 Kategori non-leksikal adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai 

makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan dalam 

penuturan dia tidak dapat berdiri sendiri. Yang termasuk dalam kategori non-

leksikal adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. 

 

2.1.1.2 Klausa 

 Menurut Trask (1999:35), “Traditionally, a clause is grammatical unit 

consisting of a subject and a predicate, and every sentence must consist of one or 

more clauses.” Swan (1995) berpandapat ,”Clause is a part of a sentence which 

contains a subject and a verb, usually joined to the rest  of the sentence by a 

conjunction.”  A clause is a group of words that are closely related, but a clause 

must have a subject and verb. (Schmidt,1995:344). 

 Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa klausa adalah 

bagian gramatikal yang lebih kecil dari kalimat. Klausa tidak pula harus diawali 

dengan huruf kapital, dan tidak diakhiri dengan intonasi final, tetapi tentu saja 



 
 

klausa memiliki subyek dan predikat. Klausa juga berpotensi untuk  menjadi 

sebuah kalimat. 

  Pada umunya klausa dalam bahasa Inggris dibedakan kedalam dua jenis 

yaitu main clause atau disebut juga dalam bahasa Indonesia dengan istilah induk 

kalimat, sedangkan jenis lain disebut subordinate clause yang dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan istilah anak kalimat. 

1. Main Clause  

  Main Clause adalah sebuah klausa yang dapat berdiri sendiri seperti 

kalimat. Menurut Miller (2002) “Independent clause is a sentence structure that 

can stand alone.”  

Contoh, 

 (1) I met a man two days ago. 

2. Subordinate clause  

 Subordinate clause  merupakan bagian dari  sebuah kalimat, dan karena 

merupakan bagian dari sebuah kalimat, subordinate clause tidak bisa berdiri 

sendiri. Meskipun subordinate clause memiliki subyek dan predikat, tapi 

subordinate clause selalu bergantung pada main clause dan tidak mempunyai 

makna yang penuh. Subordinate clause biasanya ditandai dengan subordinate 

conjunction seperti who, whom, whose, which, that, if ,whenever, what, 

neverthless,  

Contoh, 

 (2) I met a man who is very kind to everybody two days ago. 

 Subordinate Clause terbagi kedalam beberapa jenis, misalnya: 

 



 
 

 a. Klausa Nomina 

  Milada Broukal mengatakan bahwa “A noun clause is a 

 subordinate clause. A noun clause has a subject and a verb and can be 

 used like a noun, either as a subject or an object.” Dengan kata lain, 

 klausa nomina adalah  klausa  subordinate yang memiliki subyek dan 

 predikat dan bisa dipakai seperti nomina atau kedua-duanya, sebagai 

 subyek dan obyek.  

  Klausa nomina dapat  dikenali dengan kata-kata seperti when, 

 where,  why, how, who/whom, what,  which, whose, whether, if dan that. 

 Untuk klausa nomina yang dimulai dengan kata that, biasanya merupakan  

 sebuah kalimat pernyataan dari sebuah fakta atau ide.  

 Contoh, 

 (3) We know that the world is round. 

 Pada contoh (3), kata that berfungsi sebagai objek dari verba know 

Berikut ini merupakan beberapa kata kerja lain yang dapat diikuti oleh 

 klausa nomina: 

Tabel 1 

Kata kerja yang dapat diikuti oleh That 

agree that recognize that guess that imagine that 

forget that show that realize that remember that 

regret that observe that know that hope that 

doubt that figure out that think that understand that 

Seperti juga nomina, selain sebagai objek, klausa nomina juga dapat 

berfungsi sebagai subjek. 



 
 

 Contoh, 

 (4) That the world is round is a fact. 

 b. Klausa Ajektiva 

  Klausa ajektiva merupakan subordinate clause yang menjelaskan 

 kata benda dan kata ganti yang biasanya ditandai dengan adanya relative 

 word seperti who, whom, whose, that, which. Karena klausa ajektiva 

 ditandai dengan adanya relative word, klausa ajektiva juga sering disebut 

 dengan relative clause. 

  Schmidt (1995) berpandapat,”Relative clause modifies nouns and 

 sometimes whole sentence.” “An adjective clause is a subordinate or 

 dependent clause, so it must be connected to a main or independent 

 clause.” (Broukal,2002:77). Klausa adjektiva sendiri merupakan sebuah 

 anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri.klausaadalah sebuah klausa 

 subordinat yang menjelaskan  kata benda dan kata ganti. Relative clause 

 berfungsi untuk mengidentifikasi orang  (people) dan benda mati  (thing), 

 dan juga untuk memberikan informasi tambahan. Relative  clause dapat 

 dikenali dengan hadirnya kata ganti seperti who, whom,whose, that, which. 

  Untuk menggantikan orang (people), kita menggunakan who atau 

 that, sedangkan untuk menggantikan benda mati (thing), kita 

 menggunakan which atau that.  

 Ciri-ciri relative clause menurut Schmidt (1995:97) adalah: 

1. Memiliki sekurang-kurangnya satu subyek dan satu predikat; 



 
 

2. Biasanya mengikuti sebuah nomina atau pronominal dan berfungsi 

untuk mengidentifikasi atau menjelaskan nomina atau pronominal 

tersebut; 

3. Dapat muncul dimana saja dalam sebuah kalimat, tetapi relative clause 

biasanya ditempatkan setelah kata benda yang dimodifikasi; 

4. Sebuah relative clause ditandai dengan sebuah subordinator ( relative 

pronoun) seperti who, whom, whose, which, that;  

5. Subordinator dapat berfungsi sebagai subyek atau obyek dari relative 

clause; 

6. Subordinator yang berfungsi sebagai obyek dapat dihilangkan; 

 

 c. Adverbial Clause (Klausa Adverbia) 

  Menurut Broukal (2002:86) “An adverb clause is a subordinate 

 clause  (dependent clause) with a subject and a verb. An adverb clause 

 may come before or after the main clause.” Berikut ini merupakan 

 beberapa kata-kata umum yang digunakan untuk mengenali sebuah 

 adverb clause, atau lebih dikenal dengan clause markers. 

a. Adverbial clause showing time, biasanya ditandai dengan konjungsi 

seperti after, as, before, as soon as, since, until, when, while, 

whenever, once, by the time, till. 

 Contoh, 

 (5) It was difficult to observe the stars before the telescope was  

 invented. 



 
 

b. Adverbial clause showing manner, yang ditandai dengan konjungsi 

seperti as, as if, as though, just as, like.  

Contoh, 

(6) The Milky Way looks as though it is a faint band of light. 

c. Adverbial clause showing cause and effect, yang ditandai dengan 

konjungsi seperti because, now that, since, as long as, as, so that. 

Contoh, 

 (7) Spacesuits were designed for astronauts so that they could 

breathe in space. 

d. Adverbial clause showing opposition, yang ditandai dengan konjungsi 

seperti although, though, even though, while, whereas. 

Contoh, 

 (8) Most stars are white while some are colored. 

e. Adverbial clause showing condition, yang ditandai dengan konjungsi 

seperti, if, even if, only if, in the event that, in case that, provided that, 

unless.  

Contoh, 

  (9) You can study distant stars provided that you have a radio  

   telescope. 

f. Adverbial clause showing purpose, yang ditandai dengan konjungsi 

seperti, so that, in order that, in order to. 

 Contoh, 

(10) Astronomers improved telescope so that they would discover 

more about stars. 



 
 

g. Adverbial clause showing result, yang ditandai dengan konjungsi 

seperti so…that, such…that.  

Contoh, 

 (11) The stars are so far away that they cannot be seen without a 

telescope. 

h. Adverbial clause showing place. Yang ditandai dengan konjungsi 

seperti where, wherever, everywhere. 

Contoh, 

 (12) A crater was formed where the meteor hit the earth. 

 

2.1.1.3 Kalimat 

 Saeed (1997:13) mengatakan bahwa “Sentences, on the other hand, are 

abstract grammatical elements obtained from utterances.” Maksudnya, kalimat 

adalah elemen gramatikal yang abstrak yang diperoleh dari proses pengucapan. 

Hurford (1983:18) menjelaskan bahwa “A sentence is grammatically complete 

string of words exspressing a complete thought”. Huford (1983:16) juga 

menjelaskan bahwa,” A sentences is neither a physical event nor a physical 

object. It is, conceived abstractly, a string of words put together by the 

grammatical rules of language.” Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kalimat merupakan satuan gramatikal terbesar yang terdiri atas gabungan 

klausa yang teratur dan dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan serta 

mangandung suatu pengertian, dan berintonasi final. 



 
 

 Ada beberapa jenis kalimat dalam struktur bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, namun pada bab ini penulis hanya akan menguraikan jenis-jenis kalimat 

yang dibatasi pada kalimat tunggal dan majemuk. 

 

1. Kalimat Tunggal (Simple Sentence) 

 “A simple sentence contains a single clause.” (Broukal, 2001:24)  

Contoh, 

 (13) I will go to Bali tomorrow. 

2. Kalimat Majemuk Setara (Compound Sentence) 

 “A compound sentence consists two independent clause joined by a 

conjunction.” (Broukal, 2001:24).  

 “Compound sentences consist of two or more clause joined by 

conjunction,” (Miller, 2002:62). Compound sentence biasanya ditandati 

dengan coordinate conjunction seperti and, but, or, yet, for, so.  

Contoh, 

(14)Me and my sister go to Bali. 

(15)Bill doesn’t eat anything so he gets sick. 

3. Kalimat Majemuk Bertingkat (Complex Sentence) 

 “Complex sentences are made up of at least one main independent 

clause and at least one dependent clause introduced by a subordinate 

conjunction” (Schmidt,1995:359).  

 “Complex sentences consist of a main clause and one or more 

other clauses subordinate to it.” (Miller, 2002:63). Complex sentence 



 
 

ditandai dengan adanya subordinate conjunction seperti who, whom, 

which, that, whose,dan sebagainya.  

Contoh, 

(16) The book that you read is mine.  

4. Kalimat Majemuk Campuran (Compound-Complex Sentence) 

 “ A sentence which consists of two or more main clause at least 

subordinate clause is called compound-complex sentence. 

” (Miller, 2002:64).  

Contoh, 

 (17) I know that Peter had loved me but I didn’t have any idea 

whether he was interested in marriage.  

 

2.1.2 Kategori Sintaktis 

 O’Grady membagi kategori sintaktis menjadi dua, yaitu kategori leksikal 

dan kategori frasal. Penulis hanya akan membahas kategori leksikal saja. Kategori 

leksikal dibagi lagi menjadi kategori leksikal dan kategori non-leksikal. Kategori 

leksikal terdiri dari Noun(N), Verb(V), Adjective(Adj), dan Adverb(Adv), 

sedangkan kategori non-leksikal terdiri dari Determiner(Det), Auxiliary 

verb(Aux), Preposition(P), Pronoun(Pro), dan Conjunction(C). Dari sekian 

banyak fungsi dan kategori sintaktis, yang akan dibahas lebih dalam adalah 

Determiner, Conjunction. 

 

 

 



 
 

2.1.2.1 Determiner 

 Determiner yang merupakan bagian dari kategori non-leksikal berasal dari 

determiner yang bermakna “A word class typically realizing Deictic function in 

the Nominal Group; e.g., the, a/an; this, these, those, that” 

(Bloor&Bloor,1995:256). “Determiners typically provide information about 

definiteness, number (singular and plural), and (in the case of demonstratives) 

distance from the speaker.” (Kroeger, 2005:89). Dalam kalimat Bahasa Inggris, 

sebuah determinator biasanya terletak sebelum nomina. 

 Contoh, 

 (18)  I want to buy that book. 

 Contoh di atas menjelaskan bahwa determinator that menjelaskan nomina 

book.  

 Paul.R.Kroeger (2005) menjelaskan bahwa fungsi determinator 

memberikan informasi tentang kejelasan, jumlah (tunggal atau jamak), dan dalam 

kasus demonstratif menunjukkan jarak dari penutur. “ Determiner is structure 

words that precedes and modifies a noun. We could define a determiner, in fact as 

“a structure word that can be substitute for a or an or the.” (Klammer, 2002:92). 

 Beberapa ciri dari determinator antara lain, sebuah determinator tidak 

dapat ditempatkan sebelum adjektiva berakhiran –able, atau –ly, determinator juga 

tidak mempunyai bentuk superlatif dan komparatif seperti tall, taller, tallest.  

 

 

 

 



 
 

Tabel 2 

Grup Utama dari Determinator 

Artikel a/an, the 

Demonstratif this, these, that, those 

Possesif my, our, your, his, her, its, their 

 

Indefinites 

some, any, no, every, other, another, 

many, more, enough, few, less, much, 

either, neither, several, all, both, each. 

 

 Pada tabel tersebut, dapat kita temukan bahwa that termasuk dalam grup 

demonstratif, yang juga mengidentifikasi orang atau benda tertentu.  

 Contoh, 

  (19) Please wash that car. 

 Dapat juga mengidentifikasi orang atau benda dalam bentuk jamak. . 

  Contoh, 

  (20) That student 

  (21) Those pens  

 Dalam contoh (19), kata that menunjuk pada nomina car yang bisa 

diartikan sebagai “itu”, dan pada contoh bahan kalimat (22), kata this menunjuk 

pada nomina book yang bisa diartikan sebagai “ini”, sedangkan pada contoh 

kalimat   , those merupakan bentuk jamak dari this yang sama dengan “ini”.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, dan berdasarkan teori yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa kata that digolongkan sebagai determiner, yang merupakan 

penunjuk dari kata benda atau nomina yang mengikutinya 



 
 

2.1.2.2 Konjungsi 

 O’Grady (1997:708) berpendapat bahwa konjungsi sebagai “A functional 

category that joins together two or more categories of the same type, forming a 

coordinate structure.” Halliday (1985:51) membagi konjungsi menjadi dua jenis. 

Tabel 3 

Jenis konjungsi 

Type Examples 

Co-ordinator and, or, nor, either, but, yet, so, then  

Subordinator When, while, before, after, until, because, if, although, unless, 

since, that, whether 

Even if, in case, supposing (that), assuming (that), seeing 

(that), given that, provided (that), in spite of the fact that, in 

the event that 

 

Schmidt (1995:338) berpendapat bahwa,” Conjunctions are words that connect 

part of the sentences.” Ia juga menjelasakan bahwa “ Coordinating conjunction 

connect single words, phrases, and clauses, and subordinating conjunctions 

connect different types of clause.” 

 Klammer (2000:128) berpandapat bahwa ,”All of the  conjunctions have 

the function of joining grammatical structures; however, each groups does so in 

quite distinctive ways.” 

 Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konjungsi 

memiliki peran yang sangat penting untuk menghubunakan kata dengan kata, 

frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan 



 
 

paragraf dengan paragraf sehingga menghasilkan suatu hubungan yang mudah 

dipahami. 

Klammer(2000:128) membagi konjungsi menjadi dua yaitu: 

 

1.  Coordinating conjunction.  

 Coordinating conjunction atau konjungsi koordinatif dikenal juga  dengan 

istilah koodinator. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang berfungsi untuk 

menggabungkan elemen yang satu level, dengan kata lain coordinating 

conjunction digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, juga subordinate 

clause. 

 Contoh, 

(22) Rose and jasmine are the name of flower. 

 Dalam contoh di atas, koordinator and menghubungkan dua elemen yang 

sama levelnya yaitu sama-sama berkategori nomina, dengan pengertian rose 

adalah nama bunga, demikian juga dengan jasmine. 

 Untuk memudahkan mengingat contoh-contoh dari coordinating 

conjunction, penulis menggunakan istilah dengan singkatan FANBOYS, yakni for, 

and, nor, but, or, yet, so.  

2.  Subordinating conjunction. 

 “Subodinating conjunction (or subordinator) create complex sentences by 

joining grammatically unequal elements: a subordinate (or dependent) clause and 

a main (or independent clause).” (Klammer, 2000:132). Maksudnya, konjungsi 

subordinatif menggabungkan main clause dengan subordinate clause secara 

gramatikal sehingga mengahasilkan kalimat kompleks. 



 
 

 Penjelasan lain mengenai subordinating conjunction, “ Subordinating 

conjunction: Words like because, when, before, after, while, if, that, whether, and 

who connect dependent clause to independent clause to form sentences.” 

(Schmidt,1995:56). Lebih lanjut lagi Quirk (1985:998) memberi contoh 

subordinating conjunction dalam Bahasa Inggris antara lain, after, although, as, 

because, before, how, if, once, since, that, though, till, until, when, where, 

whether, dan while. 

 Dapat disimpulkan bahwa konjungsi subodinatif menggabungkan main 

clause dengan subordinate clause sehingga menghasilkan sebuah kalimat 

kompleks.  

 Contoh, 

 (23) Gerald had to begin his tesist over again when his computer  

 crashed. 

Dalam contoh (23), Gerald had to begin his tesist over again merupakan 

main clause, when merupakan konjungsi subordinate, dan when his computer 

crashed merupakan subordinate clause. 

 Sebuah subordinator tidak dapat berpindah tempat dalam suatu kalimat. 

Subordinator posisinya harus selalu diawal subordinate clause dan menjelaskan 

anak kalimat tersebut, juga sebagai clause markers.  

Dalam penelitian skripsi ini, penulis hanya akan memfokuskan pada 

konjungsi subordinatif that, yaitu that dalam klausa nomina dan that dalam klausa 

ajektiva. Untuk that dalam klausa nomina yang juga sebagai  noun clause markers 

biasanya berasal dari sebuah kalimat pernyataan, yang juga merupakan obyek dari 

verba yang ada pada kalimat tersebut. 



 
 

Contoh, 

(24) We know that the world is round. 

Sedangkan kata that dalam klausa ajektiva fungsinya untuk 

menggabungkan main clause dengan subordinate clause menjadi satu kalimat 

kompleks, juga untuk mengidentifikasi subordinate clause tersebut. Konjungsi 

that dalam klausa ajektiva dapat juga diganti dengan who untuk mengacu pada 

orang, dan which untuk mengacu pada benda.  

Contoh, 

(25) The woman that lives next to me is kind 

Posisi that dalam klausa ajektiva tidak dapat dihilangkan karena berfungsi 

sebagai subyek. Sedangkan kata that yang berfungsi sebagai obyek dalam klausa 

ajektiva letaknya dapat dihilangkan tanpa harus mengubah makna kalimat 

tersebut. 

Contoh, 

 (26) The smoke (that) you see is from hill. 

   

2.1.3 Fungsi Sintaktis 

 Secara umum, fungsi sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, 

keterangan. (Chaer:2003:207),  dan Verhaar (1978) berpendapat bahwa fungsi-

fungsi sintaksis itu merupakan kotak-kotak kosong yang tidak mempunyai arti 

apa-apa karena kekosongannya. Oleh karena itu, kotak-kotak kosong itu perlu 

diisi oleh kategori sintaktis yang berupa nomina, verba, ajektiva dan adverbia agar 

suatu kalimat menjadi sempurna. 

 



 
 

2.1.3.1 Subyek  

 Subyek erat hubungannya dengan konteks “apa yang sedang 

didiskusikan”, dan subyek juga biasanya dikenal sebagai tema dari suatu kalimat. 

“ The subject encodes the main participant in the situation representated by the 

clause and has the highest claim to the status of topic.” (Downing, 2006:35).  

 “Subject is the label for a grammatical function of some kind.” (Halliday: 

1985:32). Kroeger (2005:55) menjelaskan bahwa “the subject of the sentence is 

the doer of the action.” Ia menjelaskan juga bahwa “the subject is what the 

sentence about,” 

 Tempat kosong yang bernama subyek biasanya diisi oleh kata yang 

berkategori nomina. Subyek pada umumnya hadir sebelum verba. 

 Contoh,  

 (27) “The students carried backpacks”, dalam kalimat ini, “The students” 

adalah subyek. 

 

2.1.3.2 Predikat 

 Predikat pada umumnya menjelaskan sesuatu tentang subyek, dan predikat 

biasanya diisi oleh kata yang berkategori verba. “The predicate can consist 

entirely of predicator, realised by a verbal group.” (Downing, 2006:35).  

 Menurut Chafe (dalam Chaer,2003:209) bahwa yang paling penting dalam 

struktur sintaksis adalah fungsi predikat. Bagi Chafe predikat harus berupa verba 

atau kategori lain yang diverbakan. Masih menggunakan contoh kalimat yang 

sama, “The students carried backpacks”, carried dalam kalimat ini berfungsi 

sebagai predikat. 



 
 

2.1.3.3 Objek 

 Suatu obyek dapat dimunculkan setelah verba yang masuk golongan verba 

transitif.Kroeger (2005:55) menjelaskan bahwa “The object is the person or thing 

acted upon by the doer.”  

 Tempat kosong yang bernama obyek diisi oleh kata yang berkategori 

nomina “The objects encodes the key participants in the event other than the 

subject.”(Downing, 2006:36).  

 Sebagai contoh, fungsi obyek dalam kalimat ‘The students carried 

backpacks’ adalah kata backpacks.  

 

2.1.3.4 Keterangan  

 Keterangan yang merupakan tempat kosong bisa diisi oleh kata atau frase 

yang berkategoti nomina. “Adverbials may be classified according to their 

function (e g as modifying verbs, adjectives, or other adverbs; or expressing 

manner, time, place, direction, degree, frequency) and according to their 

possition.” (Hornby,1975:164). Sebuah keterangan biasanya menunjuk pada 

atribut dari aksi-aksi, sensasi, dan keadaan yang dibentuk oleh sebuah verba. 

Verba yang menyatakan lokasi, akan memunculkan fungsi keterangan yang 

bersifat lokatif. 

 Sebagai contoh, dalam kalimat ‘They run very fast’, fungsi keterangan 

diisi oleh frase very fast. 

 

 

 



 
 

2.1.3.5 Pelengkap 

 Pelengkap merupakan kata-kata, biasanya berupa ajektiva dan nomina 

yang digunakan setelah adverbia untuk mendeskripsikan subyek atau predikatnya. 

 “Complements encodes constituents that, semantically, are not 

participants but are neverthless normally required both syntactically and 

sematically.” (Downing, 2006:36). Sebagai contoh, dalam kalimat ‘They run very 

fast to the hill’ fungsi pelengkap diisi oleh ‘to the hill’. 

  

2.2 Semantik 

  Semantik diambil dari bahasa Inggris semantics yang juga merupakan 

pungutan dari bahasa Yunani Kuno semeion yang berarti mark, sign atau tanda 

dan simbol. 

 Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan 

dalam bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam suatu bahasa. 

Istilah semantik digunakan oleh para ahli bahasa yang mempelajari makna. 

Seperti yang diungkapkan oleh Hurford (1983:1) ”Semantics is the study of 

meaning in language.” 

 Terdapat banyak definisi mengenai pengertian semantik, antara lain Saeed 

(1997:3) yang menjelaskan bahwa “Semantics is the study of meaning 

communicated through language or Semantics is the study of meaning of words 

and sentences.” Semantik adalah,”The technical term used to refer to the study 

meaning, and since meaning is a part of language, semantics is part of 

linguistics.”(Palmer,1974:1) 



 
 

 Dilain pihak, ada yang beranggapan bahwa semantik cenderung 

merupakan bidang garapan para ahli filsafat daripada menjadi garapan para ahli 

bahasa. Para ahli psikologi juga menganggap bahwa semantik merupakan bidang 

garapan mereka, dalam kaitannya dengan pembahasan psikologis hubungan 

makna dengan proses berkomunikasi (the process of communication), dan 

hubungan makna dengan perilaku (behaviour). Bidang semantik merupakan 

bidang linguistik yang dapat berkembang dengan cepat sesuai dengan lokasi dan 

zaman, sebagai contoh, perbedaan makna antara buku dan kitab—meskipun 

keduanya merujuk kepada benda yang sama—disebabkan oleh latar belakang 

pengambilan kata tersebut, kata buku dipengaruhi oleh latar budaya Belanda atau 

Inggris, dan kata kitab dipengaruhi oleh latar budaya Arab. 

 Dari kutipan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa semantik 

merupakan bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam suatu 

bahasa dan menjadi pusat dari kajian komunikasi.  

 Dalam penelitian ini, penulis membatas definisi semantik                             

menurut teori Leech (1981:7) yang berpendapat bahwa “Semantics (as the study of 

meaning) is central to study of communication; and as communication becomes 

more and more pressing.” Semantik sebagai sebuah kajian makna merupakan 

pusat dari kajian komunikasi, dan sebagaimana komunikasi menjadi faktor yang 

menjadi semakin penting dalam organisasi sosial. 

  

2.2.1 Makna 

 Makna merupakan pertautan yang ada dalam unsur-unsur bahasa itu 

sendiri (terutama kata-kata). “Meanings are ideas or concepts with can be 



 
 

transferred from the mind of the speaker to the mind of hearer to embodying them 

as it were in the forms of one language or another.” (Lyons,1968:136). 

Maksudnya, makna merupakan ide atau konsep yang dapat dialihkan dari pikiran 

pembaca ke pikiran pendengar yang mewujudkannya sebagaimana adanya dalam 

bentuk suatu bahasa atau yang lainnya. 

 Pendapat lain menjelaskan bahwa “Meanings also figures at levels of 

language below the word and above it.” (Widdowson, 2000:53). Saeed (1997:53) 

mengemukakan bahwa “The meaning of a word is defined in part by its relation 

with other words in the language.” 

 “The simplest theory of meaning is to claim that semantics is reference,i.e. 

that to give the meaning of a word one shows what it denote.” (Saeed,1997:30). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna merupakan 

pengertian atau konsep yang dimiliki oleh sebuah kata. 

  

2.2.1.1 Makna Leksikal 

 Makna leksikal sering dikatakan sebagai makna yang sebenarnya seperti 

yang terdapat pada kamus, atau makna apa adanya. O’Grady (1997:169) 

menjelaskan bahwa ,”lexical meaning provides the information about the meaning 

of individual words relevant to the interpretation of sentences.”  Makna leksikal 

disebut juga dengan makna yang terdapat dalam kamus. Misalnya leksem book 

yang memiliki makna “number of printed sheets of paper fastened together like a 

book” (Oxford Learner’s Pocket Dictionary, 2003:42). Dari penjelasan dan teori 

contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang 

sebenarnya yang apa adanya seperti yang terdapat dalam kamus.  



 
 

2.2.1.2 Makna Gramatikal 

 Berbeda dengan makna leksikal, makna gramatikal baru terjadi setelah 

adanya proses gramatikal. Widdowson (1996:54) berpandapat bahwa,” The 

grammatical processes can be as playing a supportive role whereby existing units 

of lexical meaning are organized, modified, and tailored to requirements.” 

 Proses gramatikal yang bisa membentuk makna gramatikal antara lain  

afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Contohnya afiksasi un- pada 

kata unlike, akan memunculkan makna yang berbeda dengan makna kata dasar 

yang sesungguhnya yaitu like, yang bermakna makna positif yaitu “suka”, dan 

setelah mengalami proses afiksasi, kata tersebut bermakna sebaliknya, menjadi 

makna negatif “tidak suka”.   

  

2.2.1.3 Makna Kontekstual 

 Berbeda dengan makna leksikal dan gramatikal, makna kontekstual pada 

umumnya mengacu pada situasi tertentu. “Context is situation in which an event 

happens.” (Saeed,1997). Dengan kata lain makna kontekstual adalah makna 

sebuah kata yang berada dalam suatu konteks tertentu.  

Contoh,  

(28)“They made camp at the foot of the mountain”,  

(29)“I ate a foot long hot dog” 

 Kata “foot” pada kalimat (28) bermakna bagian bawah dari sesuatu, 

sedangkan pada kalimat (29)  kata “foot” bermakna satuan panjang. Makna 

kontekstual dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu dan 

lingkungan pengguna bahasa itu. 


