
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sintaksis  

2.1.1 Definisi Sintaksis  

Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun ‘dengan’ dan tattein 

‘menempatkan’. Istilah tersebut secara etimologis berarti menempatkan bersama-

sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Wilkin (1989:91) 

mendefinisiskan sintaksis yaitu: Syntax is the study of rules governing relations 

between items of language.  

Lain halnya dengan Ricard (1999;285) yang berpendapat bahwa Syntax is 

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

formation of sentences.  

Selanjutnya O’Grady (1996;184) berpendapat bahwa syntax is the rules and 

categories that underlies sentence formation in human language.  

Menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sintaksis 

merupakan suatu sistem kalimat yang mempunyai peraturan struktur kalimat 

dalam bahasa yang dituturkan manusia.  

Akhirnya itu dapat disimpulkan juga bahwa di dalam struktur kalimat 

mengenal adanya subjek, predikat, objek dan keterangan sebagai suatu kalimat 

yang lengkap. Kemudian Miller (1986:45) 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 pharses and with 

how clauses are put together to build sentences”.  



        

 

Artinya sintaksis merupakan kumpulan kata-kata yang dikumpulkan bersama-

sama untuk membentuk frasa dan  klausa serta bagaimana klausa membangun 

sebuah kalimat. 

Sedangkan Menurut Verhaar (1989:70), bidang sintaksis menyelidiki 

semua hubungan antar kata dan antar kelompok kata atau antar frasa dalam satuan 

dasar sintaksis yaitu kalimat.  

Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa sintaksis adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana menggabungkan kata-kata untuk membentuk kalimat-

kalimat dan aturan yang menentukan pembentukan kalimat.  

Dalam suatu wacana, terdiri dari unsur-unsur yang berupa kata karena 

sintaksis dapat pula sebagai bagian dari ilmu bahasa yang berusaha menjelaskan 

unsur-unsur satuan serta hubungan antara unsur-unsur itu dalam satu kesatuan 

baik hubungan fungsional maupun maknawi.  

Selain itu sintaksis juga menelaah pola-pola yang dipergunakan untuk 

menyusun dan menghubungkan kata-kata sebagai sebuah frasa,klausa maupun 

kalimat. 

 

 

2.1.2 Struktur Sintaksis 

  Berbicara tentang sintaksis maka kita akan membicarakan tentang fungsi, 

kategori, dan peran sintaksis. Fungsi sintaksis berkaitan dengan istilah subjek, 

predikat, objek, dan keterangan.  



Kategori sintaksis berkaitan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, 

pronomina, atau disebut juga dengan kelas kata (part of speech, sedangkan peran 

sintaksis berkaitan dengan istilah pelaku, penderita, dan lain-lain.  

Verhaar (1999:173) berpendapat bahwa fungsi-fungsi sintaksis merupakan 

tempat-tempat kosong yang diisi oleh sesuatu  yang berupa kategori dan memiliki 

peran tertentu. 

 Contoh : 

 Jhon bought it in the market 

 

   Table I Fungsi, Kategori, dan Peran  

 Jhon bought it In the market 

fungsi subjek predikat objek keterangan 

kategori nomina verba pronomina frase 

adverbial 

peran pelaku aktif pengalam lokatif  

 

 Dari  contoh di atas dapat dilihat perbedaan antara penggunaan fungsi, kategori, 

dan peran dalam sebuah kalimat. 

 

Fungsi sintaksis mengenal adanya unsur-unsur yang ternyata dapat membentuk 

suatu kalimat, unsur-unsur tersebut disusun menurut urutan pada setiap jenis 

kalimat sebagai berikut: 

 

1. Subjek  



Menurut Quirk dan Greenbaum (1997:11): 

The subject of the sentence has a close general relation to what is being 

discussed, the theme of the sentence , with the normal implication that 

something new ( the predicate) is being said about the subjectthat has 

already been introduced in earlier sentence. 

 Subjek adalah penggagas utama pada pembentukan suatu kalimat yang 

berada di awal kalimat. Subjek merupakan sebuah kata yang dapat 

dibendakan dan diperoleh dari jawaban atas pertanyaan “who” atau 

“what”. 

Contoh : 

1. The man laughed. 

Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa The man merupakan 

jawaban atas pertanyaan who. 

2. Swimming is good for your health. 

Dapat disimpulkan juga bahwa Swimming juga merupakan jawaban atas 

pertanyaan what . 

 

 

2.  Predikat  

 Menurut Moeliono (1988:260) yang dimaksud predikat adalah bagian 

klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek, untuk 

predikat yang berupa verba transitif maka akan diperlukan objek dalam 

kalimatnya. 

 



3.  Objek  

 Menurut Richards et al (1985:198) bahwa: 

“Object is the noun, noun phrase or clause or pronoun in sentences whit 

transitive verbs, which traditionally described as being affected by the 

action of the verb.” 

Dapat diartikan bahwa objek ditentukan oleh jenis kata kerja tertentu 

hanya memerlukan pelengkap atau keterangan. Sehingga dapat diartikan 

pula bahwa dalam kalimat tersebut merupakan kata benda yang 

melengkapi predikat dan menerima tindakan dari kata kerja dan biasa 

disebut juga direct object. Selain itu dikenal juga indirect object seperti 

dalam kalimat tersebut: 

1. The student had given the lecturer            a cake. 

   Indirect object    direct object 

Dapat diartikan juga bahwa dalam kalimat tersebut menjelaskan 

kepada siapa ojek langsung dimaksudkan. Maka dari penjelasan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa objek menpunyai dua bagian yaitu direct 

object dan indirect object. 

 

4.  Komplemen  

Menurut Richard et al (1985:52), part of the sentence which follow 

the verb and which thus completes the sentences. Dapat diartikan bahwa 

komplemen merupakan bagian kalimat yang kedudukannya berada setelah 

kata kerja dan merupakan pelengkap kalimat. Selain itu, komplemen 



terbagi menjadi dua elemen yaitu Subject complement (SC) dan Object 

complement (OC).  

 

Contoh :  

1. That man is now a famous man in the world.  

Pada frasa a famous man menandakan sebagai subject complement.  

2. My parents advice Mike to be the scientist. 

 Pada kalimat the scientist menandakan object complement. 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komplemen 

merupakan bagian kalimat yang kedudukannya berada setelah kata kerja 

dan merupakan pelengkap kalimat. Selain itu, komplemen terbagi atas dua 

bagian yaitu subject complement dan object complement. 

 

5. Adverb (Adv) 

Menurut Richard et al (1985: 6), adverb is a world that described 

or adds to the meaning of a verb, an adjective, another adverb of a 

sentence, and which answers stuch questions as how?, where?, or when?. 

Dapat diartikan bahwa adverb digunakan untuk mendeskribsikan atau 

menambah makna pada verba, ajektiva, adverbial pada sebuah kalimat dan 

keterangan tersebut dapat menjawab pertanyaan how, where, dan when. 

Pada umumnya keterangan mempunyai letak yang bebas, dalam 

tata bahasa inggris adverbial biasa diakhiri dengan akhiran”ly” pada kata 

sifat. 



Berdasakan fungsinya adverbia dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

adverb of time, adverb of manner, adverb of place. Dari penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa adverb merupakan pendeskripsian pada makna 

verb, ajektiva serta adverbial pada suatu kalimat. 

2.1.3 Satuan Sintaksis 

2.1.3.1 Kata  

Kata adalah unit gramatikal terkecil pada tataran sintaksis. Hal ini sesuai 

dengan Hall (1993:4) yang menyebutkan bahwa pengertian kata ialah The 

smallest independent units of sound that have meaning for us.  

Menurut keterangan di atas, dapat dilihat bahwa kata adalah unit bebas 

terkecil dari bunyi yang mempunyai makna. Kemudian Bloomfield (1995: 178). 

menyebutkan bahwa  A word is a minimum free form.  

  Kemudian Chaer (1994:219) berpendapat bahwa kata merupakan satuan 

terkecil dalam sintaksis yang secara hierarki menjadi komponen pembentuk 

satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat.  

Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi 

fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan 

satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. 

Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan 

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

Menurut Chaer (1994;219) kata sebagai pengisi satuan sintaksis terbagi 

atas dua bagian, yaitu kata penuh (full word) dan kata tugas (function word. Kata 

penuh adalah kata yang secara leksikal bermakna mempunyai kemungkinan untuk 

mengalami proses morfologi.  



Kemudian kata penuh merupakan kelas terbuka, dan dapat berdiri sendiri 

sebagai sebuah satuan tuturan, yaitu kata-kata yang termasuk kategori nomina, 

verba, ajektiva, adverbial, dan numeralia. 

 

Contoh: 

Kata (lion) yang bermakna sejenis binatang buas 

Kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak 

mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam pertuturan 

tidak dapat berdiri sendiri, yaitu kata-kata yang berkategori preposisi dan 

konjungsi, seperti kata (and) yang berkategori konjungsi tidak mempunyai makna 

leksikal, tetapi mempunyai tugas sintaksis untuk menggabungkan dan menambah 

dua buah konstituen.  

 

 

2.1.3.2 Frasa  

Frasa merupakan satu kelompok kata yang secara gramatikal sepadan 

dengan satu kata dan tidak mempunyai subjek dan predikat sendiri. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Lyons (dalam Soetikno, 1995:168).  

Sejalan dengan itu, Richard menyebutkan bahwa A phrase does not 

contain a finite verb and does not have a subject-predicate structure. Selain itu 

Redford et al (1999:290) menyatakan bahwa frase adalah As a sequence of two or 

more words is not a clause ( because it does not contain a subject and/or 

predicate. 



Dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa frase adalah gabungan kata 

yang tidak mempunyai subjek dan predikat.  Menurut Trask (1999:237) bahwa 

frase adalah: 

 

“…A grammatical unit which is smaller than a clause . The tern phares 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 paling kecil dari klausa yang terdiri 

dari dua kata atau lebih tetapi berbeda halnya dengan klausa.  

Trask membagi klausa kedalam empat bagian yaitu: frase preposisi 

(preposition phrase) yang terdiri dari sebuah preposisi dan objek. Frase nomina 

(noun phrase), frase verba (verb phrase), frase adjektifa (adjective phrase). 

Contoh : 

 

(1) Under the bed, with her girl friend (prepositionsl phrase) 

(2) The little girl (noun phrase) 

(3) Was singing in the bath (verb phrase) 

(4) Pretty is a picture (adjective phrase) 

 

2.1.3.3 Klausa  

Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, dan 

berpotensi menjadi kalimat.  



Pengertian klausa menurut Lyons dalam Soetikno (1995:168) adalah kelompok 

kata dengan subjek dan predikat sendiri, jika termasuk dalam sebuah kalimat yang 

lebih besar. Sejalan dengan itu, Richard (1985:39) menyebutkan bahwa A clause 

forms a sentence or part of a sentence and often function as a noun, adjective, or 

adverbial. 

 Apabila klausa merupakan bagian dari sebuah kalimat majemuk bertingkat, 

maka klausa ini biasanya bertindak sebagai nomina, adjektiva dan adverbial.  

Jenis klausa dapat dibedakan berdasarkan strukturnya dan kategori segmental 

yang menjadi predikatnya.  

Berdasarkan strukturnya dapat dibedakan adanya klausa bebas dan klausa terikat.  

 

1. Klausa bebas (Independent clause)  

Klausa bebas atau independent clause yaitu klausa yang dapat 

berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna dan mempunyai satu subjek dan 

satu verba, serta mempunyai makna yang mandiri. Klausa ini terdiri dari 

klausa verbal dan klausa non verbal. Klausa verbal merupakan klausa 

transitif dan intransitif, seperti contoh berikut:  

 1. Shakespeare wrote novels. 

 2. Babies cry. 

Klausa non verbal merupakan klausa selain dari klausa verbal, seperti yang 

dijelaskan oleh Azar (1992:3) pada contoh di bawah ini. 

Contoh: 

The sky is blue  

2. Klausa terikat (Dependent clause)  



Klausa terikat atau dependent clause yaitu klausa yang tidak dapat 

berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, hanya mempunyai potensi 

sebagai kalimat yang tidak sempurna. Klausa ini hanya mempunyai satu 

subjek dan satu verba.  

Contoh: 

When the phone rang, I was watching TV.  

Pada contoh di atas klausa terikat adalah kalimat yang di garis bawahi. 

Klausa berdasarkan kategori unsur segmental, yang menjadi predikatnya dapat 

dibedakan atas klausa verbal, klausa nominal, klausa ajektival, klausa adverbial, 

dan klausa preposisional.  

 

2.1.3.4  Kalimat  

2.1.3.4.1 Definisi 

Werner (1990:5) menyebutkan bahwa A sentence is a group of words that 

expresses a complete idea.  

Sedangkan Ricards (1985:255) melihat kalimat dari unsur-unsur sintaksisnya, 

seperti yang diungkapkan berikut ini bahwa: 

” A sentence is the largest unit of grammatical organization within which 

parts of speech ( eg. Nouns, verbs, adverbias) and grammatical clauses( 

word, phares, clause) are said to function”.  

 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa kalimat adalah suatu 

kumpulan kata-kata, dinyatakan dan disusun sesuai dengan tata bahasa yang 

berlaku. Quirk (1992: 73) mengklasifikasikan kalimat sebagai berikut:  



1. Kalimat pernyataan (Declarative sentence/statement)  

Pada kalimat pernyataan atau declarative ini kedudukan subjek 

dan predikat dalam keadaan normal. Dalam teks atau tulisan, kalimat ini 

diakhiri dengan tanda baca titik. 

 Contoh:  

The boy kicked the ball.  

2. Kalimat pertanyaan (Interrogative sentence/question)  

Dalam kalimat pertanyaan kedudukan subjek dan verba bantu 

(auxiliary verb) sering ditukarbalikkan. Dalam teks atau tulisan, kalimat 

ini diakhiri dengan tanda baca Tanya. 

 Contoh: 

Did the boy kick the ball?  

3. Kalimat perintah (Imperative sentence/commands or request)  

Dalam kalimat ini hanya predikat yang dimunculkan, dan kalimat 

ini hanya menggunakan kalimat dalam bentuk kalimat sederhana (simple 

present). 

Contoh: 

Kick the ball!  

4. Kalimat seru (Exclamatory sentence/exclamation)  

Kalimat ini dimulai dengan frasa ekslamasi yang terdiri dari kata 

what atau how ditambah dengan sebagian dari predikat. Kata what 

digunakan apabila frasa ekslamasi tersebut diakhiri dengan kata bantu 

seperti dalam kalimat What a beautiful hair she has!. Sedangkan kata how 



digunakan apabila frasa ekslamasi tersebut diawali dengan ajektiva atau 

adverbial.  

Contoh: 

 How beautiful she is!  

 

Hurford dan Heasley (1983: 18) juga berpendapat bahwa A sentence is a 

grammatically complete string of words expressing a complete thought.  

Menurut keterangan di atas, suatu kalimat merupakan suatu rangkaian 

lengkap terstruktur dari kata-kata yang mengekspresikan suatu pemikiran yang 

lengkap.  

Sejalan dengan Hurford dan Heasley, Lowth (dalam Gleason, 1995: 91) 

menyatakan bahwa A sentence is an assemblage of words, expressed in proper 

form, ranged in proper order, and concurring to make a complete tense.  

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa kalimat adalah suatu 

kumpulan kata-kata, dinyatakan dan disusun sesuai dengan tata bahasa yang 

berlaku. Broukal (1997:23) membagi kalimat dalam tiga jenis yaitu: 

 

1. Simple Sentence 

Kalimat tunggal  hanya memiliki atau berisi satu klausa saja. 

Menurut Volpe (2000;284) Simple sentence is a sentence containing one 

main clause , one subject and one predicate. 

Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Downing dan Locke 

(2006;272) yang menyatakan bahwa:  



“The simple sentence consists basically of one main clause. Main 

clause is the unit we consider primary , in that it comprises 

minimal grammatical completeness and unity”.  

 

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kalimat tunggal ( simple sentence) adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 

satu klausa bebas ( main clause) yang mempunyai satu subjek dan satu 

predikat.  

Contoh : 

1. Sam bought the tickets. 

       S      P 

Kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal (simple sentence ) 

yang hanya terdiri dari satu klausa bebas ( main clause) dengan satu 

subjek dan satu predikat. 

 

 

 2. Compound Sentence 

Kalimat compound sentence berisi dua klausa bebas yang digabung 

dengan konjungsi seperti and atau but. Volpe (2000:284) menyatakan 

bahwa Compound sentences is two or more simple sentences joined by a 

coordinating conjunction.  

Sejalan dengan itu Downing dan Locke (2006:272) menyatakan 

bahwa The compound sentences consists basically of two main clauses, 

linked in a relationship of coordination. 



Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa compound 

sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal 

yang digabungkan dengan konjungsi koordinatif. 

Contoh: 

1. Sam bought the tickets and Sue parked the car. 

       S        P                                S     P 

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kalimat tersebut 

dihubungkan oleh konjungsi koordinatif (and) yang menggabungkan 

klausa pertama dengan klausa kedua (Sam bought the tickets) dengan 

klausa kedua (Sue perked the car) sehingga membentuk compound 

sentence.          

Hal ini berbeda dengan simple sentence (kalimat tunggal) yang 

hanya memiliki satu klausa bebas yang terdiri dari satu subjek dan satu 

predikat dan tidak dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. 

 

 

3. Complex Sentence 

Kalimat complex berisi sebuah induk kalimat dan sebuah anak 

kalimat. Anak kalimat mungkin berfungsi sebagai klausa nomina, klausa 

adverbial dan klausa adjektiva.  

Menurut Cope (2000:284) menyatakan bahwa A complex sentence 

is one sentence containing at least two clauses: an independent and one or 

more dependent.  



Lebih lanjut Downing dan Locke (2006:272) menyatakan bahwa 

The complex sentence consists basically of one independent (main clauses) 

and one dependent clause, linked in a relationship of dependency. 

 

Contoh : 

1. Sam bought the tickets, while Sue parked the car. 

  S       P        S     P 

Dari contoh tersebut dapat dilihat adanya perbedaan antara compound 

sentence dan kalimat majemuk (complex sentence). Salah satunya terletak pada 

penggunaan konjungsi yang menggabungkan satu kalusa dengan klausa lainnya. 

 

2.2 Semantik  

2.2.1 Definisi  

Semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang makna. 

Hurford dan Heasley (1983: 1) mengatakan bahwa Semantics is the study of 

meaning in language.   

Artinya bahwa suatu kalimat terkadang terlihat memiliki banyak makna , 

namun apabila kata itu digunakan dalam kalimat maka setelah penganalisisan 

dapat diketahui makna kata tersebut menjadi lebih jelas, alasan seperti itu yang 

menjadikan semantik sebagai penyelidikan tentang makna.  

Dari keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa semantik merupakan ilmu yang 

mempelajari makna dalam bahasa.  



Palmer (1994;2) menyatakan bahwa Semantics is the technical term used to 

refer to the study meaning, and since meaning is part of language, semantics is a 

part of language.  

Pada keterangan di atas terbukti bahwa semantik adalah ilmu makna , 

bagaimana awal mulanya adanya makna suatu kalimat dimana semantik sebagai 

bagian struktur bahasa yang berhunbungan dengan ungkapan, sturktur makna 

suatu wicara.  

Semantik merupakan suatu system dan penyelidikan makna dalam suatu 

bahasa atau pada bahasa umumnya.  

Sejalan dengan itu, Verhaar (2004:13) menyatakan bahwa semantik 

merupakan cabang linguistik yang membahas arti atau makna. Dalam bidang 

linguistik apabila berbicara masalah makna suatu kalimat, maka hal ini berkaitan 

dengan semantik yang bisa berarti “teori makna” atau “teori arti”.  

 

2.2.2 Makna  

Pateda (1990;91) berpendapat bahwa Meaning includes the relations 

between utterances and the world outsideand reference and demptation are 

among such relations. 

Artinya adalah bahwa makna merupakan pertautan yang ada antara satuan 

bahasa yang dapat dihubungkan dengan makna gramatikal, sedangkan arti 

adalah pengertian satuan kata yang merupakan unsur yang dapat dihubungkan.  

Maka menurut penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

makna merupakan penghubung bahasa dengan dunia luar dengan kesepakatan 



para pemakai bahasa sehingga kemudian dapat saling mengerti apa yang telah 

dikomunikasikan oleh pembicara atau pemakai bahasa tersebut.  

Saed (1997:53) berpendapat bahwa The meaning of the word is defined in 

part by its relations with other word in the language. Lain halnya dengan 

Richarrd et al (1985:175) menyatakan bahwa Meaning is what a language 

expresses about the world we live in or any possible or imaginary world. 

Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa makna adalah sesuatu yang 

diekspresikan oleh bahasa tentang dunia yang mana kita berda di dalamnya 

atau masuk ke dalam dunia khayalan.  

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna adalah 

pertautan unsur-unsur bahasa berdasarkan atas kesepakatan para pemakai 

bahasa sehingga kemudian dapat saling mengerti apa yang telah 

dikomunikasikan oleh pembicara atau pemakai bahasa tersebut. 

 

2.2.2.1 Makna Leksikal dan Makna Gramatikal 

Makna leksikal adalah makna yang terdapat dalam kamus. Chaer 

(1994:289) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan makna leksikal ialah 

makna yang ada pada leksem atau kata tanpa konteks apapun.   

Saed (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 di atas Christopher Butler (2005:245) 

mengatakan bahwa “Lexical meaning is a matter of listing standard 

meaning for lexical meaning properties for fixed expressions”.  

Makna leksikal tidak dimiliki oleh seluruh jenis kata, yaitu verba, 

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

makna yaitu makna denotative dan makna kontatif: 

a. Makna Denotatif 

Makna denotatif adalah makna asli, makna yang sebenarnya 

ataupun makna asal yang dimiliki oleh suatu leksem. Sehingga makna 

denotative tersebut dapat diartikan sangat dekat dengan makna leksikal. 

b. Makna Konotatif  

Makna konotatif menurut Leech (1981:12) mengemukakan bahwa 

Connotative 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 di atas yang 

dimiliki oleh makna konseptualnya. 

Christopher Butler (2005:245) berpendapat bahwa “Grammatical 

meaning is the sum total the meanings of the constituent words in a 

complex expression and the result of the way the constituents are 

combined in the literal meaning.”  

Makna gramatikal merupakan jumlah total makna dari setiap kata 

yang dikombinasikan dengan makna literal (harafiah), sedangkan menurut 

Lyons (1995:5) makna gramatikal dari sebuah bahasa ialah 



”…traditionally regarded as a system of rules which determines how 

words are put together to form phrases, hoe phrase are put together to 

form clauses, and hoe clauses are put together to form sentences.”  

Makna gramatikal ialah makna yang baru ada apabila terjadi proses 

gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi.  

 

2.2.2.3 Makna Kata dengan Acuan dan Batasan  

Dalam sub-bab berikut ini akan terlihat perbedaan antara cara melihat 

makna dari kata-kata dan ekspresi-ekspresi yang lain. Berbicara soal makna 

kata dengan acuan (reference), berarti berkaitan dengan hubungan-hubungan 

antara bahasa dan dunia, sedangkan berbicara soal makna kata dengan batasan 

(sense) berarti berkaitan dengan hubungan-hubungan dalam suatu bahasa.  

Hurford (1983: 26) menyatakan bahwa Reference is a relationship 

between parts of a language and things outside the language (in the world).  

Dengan kata lain, makna kata dengan acuan merupakan suatu hubungan antara 

bagian-bagian dari suatu bahasa dan hal-hal di luar bahasa tersebut (di dunia).  

Kata language di atas merupakan makna ekspresi dalam bahasa Inggris 

yang juga menunjukkan makna sesuatu yang digunakan untuk berkomunikasi 

(di dunia).  

Makna kata dengan batasan merupakan hubungan makna antara suatu 

ekspresi dengan ekspresi lain dalam bahasa.  

Seperti kata almost dan nearly’, salah satunya dapat digunakan pada 

kalimat yang sama karena menunjukkan makna yang sama. 

 



2.3  Elipsis  

Elipsis berasal dari bahasa Yunani yaitu elleipen yang berarti meninggalkan 

(Salkie, 1995:57). Halliday dan Ruqaiya menyatakan bahwa elipsis sebagai 

substitution by zero. Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa elipsis 

merupakan konteks  penghilangan dengan unsur kosong.  

Kemudian Halliday dan Ruqaiya (1989:142)  juga menjelaskan bahwa:  

The starting point of the discussion of ellipsis can be the familiar notion 

that is ‘something left unsaid’. There is no implication here that what is 

unsaid is not understood; on the contrary, ‘unsaid’ implies ‘but 

understood nevertheless’, and another way of referring to ellipsis is in fact 

as something understood, where understood is used in the special sense of 

‘going without saying’.  

 

 

Melalui kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa elipsis merupakan sesuatu 

yang    dihilangkan atau tidak dikatakan, tetapi tidak berarti bahwa sesuatu yang 

dihilangkan atau tidak dikatakan itu menyebabkan teks sulit dimengerti.  

Justru sebaliknya, apa yang dikatakan itu dapat langsung dipahami. Dengan 

kata lain, elipsis adalah sesuatu yang dapat dipahami di mana pemahaman tersebut 

didapat dengan cara tidak diutarakan atau dikatakan, dan penghilangan unsur 

tersebut dapat dimunculkan kembali dalam teks tersebut.  

Berdasarkan bagian yang dihilangkannya, Halliday dan Ruqaiya (1989:146) 

membagi elipsis ke dalam tiga golongan besar, yaitu elipsis klausa, elipsis verba, 

dan elipsis nomina.  



 

2.3.1 Elipsis Klausa  

Untuk memperjelas pengertian dari elipsis klausa ini Halliday (1976:196-

197) berpendapat bahwa: 

”Both types of verbal ellipsis, both operator ellipsis also involve 

ellipsis that is external to the verb itself, affecting other elements in 

the structure of the clause. The clause in English, considered as the 

expression of the various speech function, such as statement, question, 

response and so on, has a two part structure consisting of modal 

element plus propositional element”.  

 

Artinya bahwa kedua ellipsis verba, ellipsis operator dan ellipsis 

leksikal juga mencakup ellipsis yang berada di luar kata kerja itu sendiri, 

mempengaruhi unsur-unsur lain dalam srtuktur kalusa.  

Klausa dalam bahasa Inggris dianggap sebagai ungkapan berbagai 

fungsi ujaran seperti pertanyaan, pernyataan, dan memiliki dua 

unsurebagian yang terdiri dari unsur modal dan proposisi. 

 

1. Elipsis Modal (Modal Ellipsis)  

Elipsis modal adalah penghilangan elemen modal dalam suatu 

kalimat. Elipsis modal berhubungan mood khususnya dengan proses tanya 

jawab dalam percakapan.  



Mood atau modus yang dimaksud adalah pilihan deklaratif, 

interogatif, atau imperatif. Elipsis modal secara khusus digunakan untuk 

menanggapi pertanyaan dengan WH Question. 

Contohnya:  

What was the duke going to do?  Ø Plant a row of poplars in the park.  

Pada jawaban kalimat di atas, bagian kalimat yang dielipsiskan adalah the 

duke was going to Jawaban lengkapnya adalah (The duke was going to) 

plant a row of poplars in the park. 

 

2. Elipsis Proposisional (Propositional Ellipsis) 

Elipsis proposisional merupakan kebalikan dari elipsis modal. Jika 

elipsis modal yang dihilangkan adalah elemen modalnya, maka elipsis 

proposisional merupakan penghilangan pada elemen proposisional dalam 

suatu kalimat.  

Elipsis proposisional dihubungkan dengan hal di mana modus dan 

polaritas menjadi komponen utama dalam kalimat. Secara khusus, elipsis 

proposisional seringkali digunakan untuk menanggapi kalimat pernyataan 

dan kalimat pertanyaan yang dimulai dengan yes/no question serta dalam 

jawaban yang terdapat elemen yang bukan merupakan subjek. 

Contohnya:   

(1) The plane has landed, hasn’t it ø?  

(2) Who was going to plant a row of poplars in the park? The duke was ø.  



Pada kalimat di atas (1), kata yang dielipsiskan adalah landed ‘, sedangkan 

pada kalimat (2), yang dielipsiskan adalah going to plant a row of poplars in the 

park. Kedua elipsis tersebut berupa elemen proposisional.  

Dari penjelasan di atas, terdapat tumpang tindih antara elipsis verbal dan 

elipsis klausal. Terdapat kesamaan antara elipsis modal pada elipsis klausal dan 

elipsis operator pada elipsis verbal, kesamaan tersebut terdapat pula pada elipsis 

proposisional dan elipsis leksikal.  

Persamaan tersebut disebabkan seringkali elipsis verbal mencakup 

penghilangan elemen lain pada klausa di samping verba itu sendiri. Maksudnya 

adalah elipsis operator tersebut meliputi pelesapan seluruh modal elemen dalam 

klausa dan elipsis leksikal yang meliputi penghilangan seluruh elemen sisa, yaitu 

elemen proposisional pada klausa.  

Jadi sebenarnya, dua bentuk elipsis verbal ini berasal dari dua bagian 

utama klausa. Hal ini disebabkan klausa pada bahasa Inggris terdiri atas dua 

bagian struktur, yaitu elemen modal dan elemen proposisional. 

Contohnya: 

The duke was    going to plant a row of poplars in the park.  

Elemen modal      Elemen proposisional 

Pada kalimat di atas, the duke was adalah elemen modal, sedangkan going 

to plant a row of poplars in the park adalah elemen proposisional.  

Halliday (1976:196-197) menyatakan bahwa: 

”Both types of verbal ellipsis, both operator ellipsis also involve ellipsis 

that is external to the verb itself, affecting other elements in the structure 

of the clause. The clause in English, considered as the expression of the 



various speech function, such as statement, question, response and so on, 

has a two part structure consisting of modal element plus propositional 

element”.  

 

Artinya bahwa kedua ellipsis verba, ellipsis operator dan ellipsis leksikal 

juga mencakup ellipsis yang berada di luar kata kerja itu sendiri, mempengaruhi 

unsur-unsur lain dalam struktur klausa.  

Klausa dalam bahasa Inggris dianggap sebagai ungkapan berbagai fungsi 

ujaran seperti pertanyaan, pernyataan, dan memiliki dua unsur bagian yang terdiri 

dari unsur modal dan proposisi.   

Elipsis klausa merupakan penghilangan yang melibatkan unsur klausa baik 

secara keseluruhan klausa maupun hanya sebagian saja.  

 

2.3.2 Elipsis Verbal  

Elipsis verbal adalah elipsis yang terjadi pada kelompok verba. Bagian yang 

dihilangkan menentukan tipe elipsis verbalnya. Adapun tipe elipsis verbal ini 

terbagi dua menurut kata yang dihilangkan, yaitu elipsis operator (operator 

ellipsis) dan elipsis leksikal (lexical ellipsis).  

1. Elipsis Operator (Operator Ellipsis)  

Elipsis operator adalah elipsis yang terjadi pada verba operator dalam 

suatu kalimat. Menurut Halliday & Ruqaiya (1989: 174) bahwa: 

“There is another type of verbal ellipsis, which is ellipsis ‘from the 

left’. We shall refer to this as ‘operator ellipsis’ since it involves 



only the omission of operators: the lexical verb always remains 

intact.” 

 

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa elipsis operator adalah 

pelesapan yang terjadi di sebelah kiri, yaitu penghilangan elemen pertama dalam 

kelompok verba, termasuk elemen yang mengikutinya, sementara verba 

leksikalnya tetap.  

Elipsis operator sering ditemukan dalam jawaban suatu pertanyaan yang 

membutuhkan identitas atau konfirmasi verba leksikal itu sendiri. 

Contoh: 

What have you been doing? ø Swimming. 

Pada kalimat di atas, jawaban swimming asalnya adalah I have been 

swimming. Operator yang dilesapkan ialah I have been. Asal kalimat di atas 

berbentuk: What have you been doing? (I have been) swimming. 

 

2. Elipsis Leksikal (Lexical Ellipsis)  

Elipsis leksikal adalah kebalikan dari elipsis operator. Jika pada elipsis 

operator pelesapan terjadi di sebelah kiri, maka pada elipsis leksikal pelesapan 

terjadi di sebelah kanan, yaitu penghilangan elemen terakhir pada kelompok verba 

yang merupakan verba leksikalnya itu sendiri, termasuk elemen yang 

mendahuluinya. 

Seperti yang dikatakan oleh Halliday dan Ruqaiya (1989:173),  



“Lexical ellipsis is ellipsi ‘from the right’: it always involves 

omission of the last word, which is the lexical verb, and may extend 

‘leftward’, to leave only the first word intact.”  

Contohnya: 

I’d better see him. I don’t really want to ø.  

Pada kalimat di atas yang dihilangkan adalah elemen terakhir yang asal 

kalimatnya adalah I don’t really want to (see him). Leksikal verba yang 

dielipsiskan pada kalimat di atas adalah see, sedangkan elemen lainnya yaitu him 

(personal pronoun) yang juga dilesapkan karena penggunaan pada kalimat di atas 

makna kalimatnya sudah terpenuhi. 

 

2.3.3 Elipsis Nominal  

Elipsis nominal adalah elipsis yang terjadi pada kelompok nomina. 

Adapun tipe elipsis nominalnya ditentukan oleh elemen yang menggantikan induk 

yang pada awalnya berfungsi sebagai modifikator. Karena kata yang bertindak 

sebagai induk dihilangkan, maka modifikatornya meningkat fungsinya menjadi 

induk.  

Elemen yang seringkali menggantikan induk antara lain deiktik (deictic), 

numerative, dan epithet. 

 

1. Deiktik (Deictic)  

Deiktik ialah kata-kata yang acuannya tidak menetap pada satu wujud 

(bentuk) atau kata penunjuk yang berfungsi untuk mengidentifikasikan nomina di 

dalam sebuah grup nominal.  



Pendapat ini dikemukakan oleh Chaer (1994:291). Sementara itu, Halliday 

(1989: 155) membagi deiktik ke dalam tiga golongan, yaitu: specific deictic, non-

specific deictic dan post-deictic. 

a. Specific deictic adalah elipsis yang terjadi pada frasa nomina, biasanya 

diisi oleh possessive seperti mine, his, hers dan demonstrative seperti the, 

this, that, these, those, which (ever), what (ever).  

Contoh: 

Our house is quite different from his ø 

b. Non-specific deictic adalah elipsis yang terjadi pada frasa nomina dan 

biasanya diisi oleh determiner seperti each, any, some, both, no.  

Contoh: 

 The men got back at midnight. Both ø were tired out. 

c. Post-deictic adalah elipsis yang juga terjadi pada frasa nomina yang 

diisi oleh other, another.  

Contoh: 

Here the other ø guinea-pig cheered, and was suppressed. 

Kata his pada contoh di atas berasal dari kata his house  yang pada awalnya 

berkategori possessive adjective berubah menjadi kata ganti kepunyaan atau 

possessive pronoun.  

Asal kalimat di atas adalah Our house is quite different from his (house). 

Penghilangan kata house dilakukan untuk menghindari pengulangan kata dan his 

meningkat fungsinya dari modifikator menjadi induk setelah kata house yang 

merupakan induk dilesapkan.  



2. Numerative  

Numerative adalah elipsis yang terjadi dalam kelompok nomina dan fungsi 

numerative diisi oleh numeralia (numeral) baik cardinal (one, two, three, four, 

etc), ordinal (first, next, last, second, third, fourth, etc) maupun quantifier (as 

much, many, more, most, few, several, a little, lots, a bit, hundreds, etc).    

Contoh: 

Smith was the first person to leave. I was the second ø. 

Kata second merupakan ordinal number yang awalnya bertindak sebagai 

modifikator. Karena kata person  yang merupakan induk dihilangkan, maka kata 

second meningkat fungsinya menjadi induk. Kalimat lengkapnya adalah Smith 

was the first person to leave. I was the second (person).  

3. Epithet  

Epithet adalah elipsis yang fungsinya diisi oleh ajektiva tingkat 

perbandingan  seperti positif (cheap, rich, tick, long, short, hard, etc),  komparatif 

(cheaper, richer, thicker, longer, shorter, harder, etc) dan superlatif (cheapest, 

richest, thickest, longest, shortest, hardest, etc).  

Contoh:  

Apples are the cheapest ø in the autumn.  

Kata the cheapest adalah bentuk superlatif yang menyatakan 

perbandingan. Pada kalimat di atas, yang dibandingkan adalah kata apples dengan 

buah-buahan lainnya sehingga pada kata the cheapest terkandung makna fruits.  



Kata the cheapest meningkat fungsinya dari modifikator menjadi induk 

setelah kata fruit yang tadinya merupakan induk dielipsiskan. Kalimat lengkapnya 

adalah apples are the cheapest (fruits) in the autumn.  

Akan tetapi pada penelitian ini penulis hanya akan terfokus pada satu tipe 

elipsis saja yaitu elipsis nominal untuk mengatasi meluasnya pembahasan tentang 

elipsis. 

 

 


