
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sintaksis 

Kata ‘sintaksis’ berasal dari bahasa Yunani sun yang berarti ‘dengan’ dan 

tattein yang berarti ‘menempatkan’. Sesuai dengan pendapat Verhaar (1983:70) 

yang menyatakan bahwa, “Sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata 

menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok kata menjadi 

kalimat”. Definisi sintaksis menurut O’Grady (1992:181), “Syntax is the system of 

rules and categories that underline sentence formation in human language”. 

O’Grady mengatakan bahwa sintaksis adalah sebuah sistem aturan-aturan dan 

kategori-kategori yang menggarisbawahi pembentukkan kalimat dalam bahasa 

manusia.   

Stryker dalam Tarigan (1983:3) menyatakan, “Syntax is the study of 

patterns by which words are combined to make sentences”. Dapat dikatakan 

bahwa sintaksis adalah ilmu yang mempelajari pola-pola yang digunakan untuk 

menggabungkan kata-kata menjadi kalimat.  

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sintaksis 

adalah bagian dari linguistik yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, 

klausa, dan kalimat. Sintaksis meliputi studi tentang satuan, peran, fungsi, dan 

kategori. Dalam pembahasan sintaksis, hal yang harus dibahas adalah masalah 

unit sintaksis. 

 

 



 

2.1.1 Unit Sintaksis 

Unit sintaksis meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam penelitian 

ini penulis lebih banyak membahas tentang kata dan frasa. 

 

2.1.1.1 Kata  

Kata merupakan unit terkecil yang dapat membentuk unit sintaksis yang 

lebih besar seperti frasa, klausa, atau kalimat. Sebagai unit terkecil sintaksis kata 

berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis dan sebagai penanda kategori sintaksis. 

Menurut Trask (1999:342), “Word is a Linguistic unit typically larger than a 

morphem but smaller than a phrase”. Dengan kata lain, kata adalah satuan 

linguistik yang lebih besar dari morfem tetapi lebih kecil dari frasa.  

Lyons (1995:46) “Word may be considered purely as form, whether 

spoken or written or alternatively, as composite expressions, which combine form 

and meaning”. Dengan ungkapan lain, kata dapat diartikan sebagai bentuk 

ekspresi baik lisan ataupun tulisan yang merupakan gabungan antara bentuk dan 

arti.  

Melihat dari definisi-definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kata merupakan unit bahasa yang memiliki arti, terdiri dari satu atau lebih morfem 

dan mempunyai makna tersendiri. 

 

2.1.1.2 Frasa 

Richard, et al. (1985:39) mendefinisikan frasa sebagai berikut: “A phrase 

is a group of two or more words which can be used as a grammatical unit within 

a sentence”. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa frasa adalah kelompok yang 



 

terdiri atas dua atau lebih kata-kata yang bisa digunakan sebagai unit gramatikal 

dalam sebuah kalimat. Selain itu, Bloomfield dalam Parera (1988:2) 

mengungkapkan bahwa, “Frasa adalah suatu bentuk bebas yang terdiri dari dua 

atau lebih kata”.  Disamping itu, Pateda (1994:89) mengemukakan bahwa, “Frasa 

terdiri dari dua kata atau lebih, lebih kecil dari klausa dan antara kata-kata tersebut 

terdapat hubungan”.  

Dengan demikian, frasa adalah kumpulan kata yang minimal terdiri dari 

dua kata atau lebih kata yang tingkatannya lebih kecil dibandingkan dengan 

klausa dan kalimat, akan tetapi lebih tinggi tingkatannya daripada kata. 

Jenis-jenis frasa menurut Miller (2002:17-20), sebagai berikut: 

a. Frasa nomina: “Noun phrase is the words that we have grouped together as a 

noun can all combine with determiners and adjectives to form larger 

phrases”. Frasa nomina adalah kata-kata yang mempuyai kelompok sebagai 

kata benda yang digabungkan dengan diterminator dan ajektiva untuk 

membentuk frasa yang lebih besar.  

Contoh: 

1) I buy a new bag. 

 Pada data 1  a new bag adalah frasa nomina yang merupakan gabungan 

dari deteminator a dan ajektiva new, serta nomina bag yang merupakan 

inti atau head pada phrase tersebut.  

b. Frasa Verba: “Verb phrase is the lexical consisting of verb has yet another set 

of combinatorial properties”. Frasa kata kerja merupakan penggabungan kata 

kerja dengan kategori kata yang lain.  

 



 

Contoh:  

2) The catcher dropped the ball. 

Frasa dropped the ball pada contoh data no (2) merupakan frasa verba 

dengan verba drop sebagai inti atau head yang digabungkan dengan 

pronomina the ball. 

c. Frasa Preposisi: “Propositional phrase is the class of the words making up the 

minor lexical category of preposition includes such items as near, in, on, 

before and after”. Frasa preposisi adalah kelas kata yang membentuk kategori 

leksikal preposisi. 

Contoh:  

3) She walked in the park. 

In the park merupakan frasa preposisi yang terdiri atas kata In sebagai 

preposisi sekaligus inti dari frasa, sedangkan the park merupakan frasa 

nomina yang terdiri dari determinator ‘the’ dan nomina ‘park’. 

d. Frasa Adverbia: “Adverbial phrase consist of an adverb and an optional 

specifier”.  Frasa adverbia terdiri dari adverb dan specifier. 

Contoh:  

4) He runs very quickly. 

Very sebagai specifier dan adverbia sebagai quickly. 

e. Frasa ajektiva: “Adjectival phrase (AP) with an adjective as head”. Frasa          

ajektiva menjadikan kata ajektiva sebagai kata inti atau head. 

Contoh: 

5) She is very beautiful. 

Frasa ajektiva terdiri atas duakata, yaitu kata very sebagai specifier dan 

kata beautiful sebagai ajektiva atau inti. 



 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap frasa memiliki 

kata inti yaitu bagian frasa yang pokok, dengan kata lain inti frasa merupakan 

yang diterangkan. Frasa bisa berada dalam kalimat atau dapat pula berdiri sendiri. 

 

2.1.1.3 Klausa 

Klausa adalah bagian gramatikal yang lebih kecil dari kalimat. Klausa 

tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan intonasi final tetapi 

klausa memiliki subyek dan predikat. Selain itu, klausa juga berpotensi untuk 

menjadi sebuah kalimat.  

Berikut beberapa pendapat ahli bahasa tentang klausa. Swan (1995) 

berpendapat bahwa, “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”. Swan 

mendefinisikan klausa adalah suatu bagian dari kalimat yang mengandung sebuah 

subyek dan sebuah predikat, biasanya dihubungkan pada kalimat melalui kata 

penghubung. 

Pendapat lain dari Trask (1999:35), “Traditionally, a clause a 

grammatical unit consisting of a subject and a predicate, and every sentence must 

consist of one or more clauses”. Pada umumnya, klausa adalah satuan gramatikal 

yang terdiri dari subyek dan predikat, dan setiap kalimat harus terdiri dari satu 

atau dua klausa.  

Dari teori-teori tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa klausa 

adalah unit sintaksis yang unitnya lebih kecil dari kalimat dan lebih besar dari kata 

dan frasa, yang terdiri dari satu subyek dan satu predikat di dalam satu klausa.  

 



 

2.1.1.4 Kalimat 

Cook, Elson, dan Pickett dalam Tarigan (1983:8) menyatakan bahwa, 

“Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri yang 

mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri atas klausa”. Menurut Longman 

(1987:1289), “Sentence is groups of words that usually contains a subject and a 

verb, expresses a complete idea or ask a question, and that, when written in 

English begins with a capital letter and ends with a full stop”. Dengan ungkapan 

lain, kalimat adalah kumpulan kata-kata yang biasanya terdiri dari subyek dan 

predikat, menggambarkan seluruh ide atau suatu pertanyaan, kemudian, ketika 

mulai menulis dalam bahasa Inggris dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik.   

Pendapat ini diperkuat oleh Hornby (200:165), “Sentence is a set of words 

expressing a statement, a question or an order, usually containing a subject and a 

verb”. Hornby mengungkapkan bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata yang 

menjelaskan suatu pendapat, pertanyaan atau yang lainnya, umumnya terdiri dari 

subyek dan predikat. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kalimat adalah 

serangkaian kata-kata yang terdiri dari subyek dan predikat, serta dapat 

menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang diakhiri oleh titik. 

 

2.1.2  Fungsi Sintaksis 

 Fungsi sintaksis yang terdiri unsur-unsur subyek, predikat, obyek, 

keterangan dan merupakan kotak-kotak kosong yang tidak berarti, apabila tidak 

diisi dengan kategori sintaksis. Biasanya, subyek diisi dengan kata yang 

berkategori nomina, predikat diisi dengan kata yang berkategori verba, dan obyek 



 

diisi dengan kata yang berkategori nomina, sedangkan adverbia diisi dengan kata 

yang berkategori nomina. Berikut adalah fungsi-fungsi sintaksis tersebut: 

a. Subyek (S) menurut Quirk and Greenbaum (1980:11), “The subject of the 

sentences has a clause general relation to what is being discussed the ‘theme’ 

of the sentences with the normal implication that something new (the 

predicate) is being said about ‘a subject’ that has already been introduced in 

earlier sentences”. Subyek kalimat merupakan sesuatu yang dibicarakan dan 

berada di awal kalimat. Subyek juga dapat mempengaruhi infleksi predikat, 

biasanya subyek berupa kata yang dibendakan atau berkategori nomina. 

Misalnya, he goes dan they go (kata he dan they merrupakan subyek yang 

berkategori nomina). 

b. Verba (V) menurut Richards, et al (1985:305), “A verb is a word which a) 

occurs as a part of the predicate of a sentence, b) carries markers of 

grammatical categories such as tense, aspect, person, number, and mood, and 

e) refers to an action or state”. Verba merupakan bagian dari predikat dalam 

sebuah kalimat, mempunyai ciri kala, aspek, persona, jumlah, dan modus, 

serta mengacu pada perbuatan atau keadaan. Verba di dalam kalimat bisa 

berupa kata atau frasa. Misalnya, Jhon is searching for the room (kata is 

searching merupakan verba dalam contoh kalimat tersebut). 

c. Obyek (O) menurut Richard, et al, (1985:198),  “Object is the noun, noun 

phrase, or clause or pronoun in sentences with transitive verb, which is 

traditionally described as being affected by action of the verb. The object of 

the verb can be affected by the verb either directly or indirectly”.  Obyek 

dapat berupa kata benda, frasa, klausa nomina yang kehadirannya ditentukan 



 

oleh verba yang berupa verba transitif. Misalnya, Everyone sang songs (kata 

songs merupakan obyek pada kalimat tersebut).  

d. Adverbia (Adv) menurut Richards, et al, (1985:6), “Adverb is a word that 

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

sentence and which answers such question as how?, where?, or when?”. 

Adverbia merupakan salah satu kelas kata yang digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menambah makna pada verba, ajektiva, adverbia lain, 

atau kalimat. Adverbia dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana?, di 

mana?, dan kapan?. Misalnya, The boy ate the sweets greedily (kata greedily 

merupakan kata keterangan atau adverbia yang menerangkan verba dalam 

kalimat tersebut). 

 

2.1.3 Kategori Sintaksis 

O’Grady (1992:182) membagi kategori sintaksis manjadi dua, yaitu 

kategori leksikal dan kategori non-leksikal. Kategori leksikal terdiri dari lima 

kategori, yaitu noun (N), verb (V), adjective (Adj), preposition (P), dan adverb 

(Adv) yang biasanya gabungan kata adjektive + akhiran -ly. Kategori non-leksikal 

terdiri dari determiners (Det), auxialiary (Aux), conjunctions (Con), dan degree 

words (Deg).  

Contoh: 

12)  The woman found a comb. 

       det      N        V   det   N 

 

Kata woman, found, dan comb tersebut, termasuk ke dalam kategori 

leksikal karena kata-kata tersebut lebih mudah dipahami, sedangkan kata the dan 

a termasuk ke dalam kategori non-leksikal karena kedua kata tersebut sulit 



 

dipahami bila berdiri sendiri. Kategori non-leksikal tersebut, akan mempunyai arti 

dan dapat dipahami bila ada fungsi yang digabungkan dengan kategori leksikal, 

seperti pada contoh kalimat di atas.  

O’Grady (1992:182) mengklasifikasikan kategori sintaksis seperti                    

Tabel 1.1 sebagai berikut:  

Tabel 1.1  

Syntactic Categories 

Lexical Categories Examples 

Noun (N) 

Verb (V) 

Adjective (Adj) 

Preposition (P) 

Adverb (Adv) 

Harry, boy, wheat, policy, moisture 

Arrive, discuss, melt, hear, remain 

Good, tall, old, intelligent, beautiful 

To, in, on, near, at, by 

Silently, slowly, quietly, quickly 

Non-Lexical Categories Examples 

Determiner (Det) 

Degree Word (Deg) 

Qualifier (Qual) 

Auxiliary (Aux) 

Conjunction (Con) 

The, a, this, these 

Too, so, very, more, quite 

Always, perhaps, often, never, almost 

Will, can, may, must, should, could 

And, or, but 

 

2.1.4 Adverbia 

 Adverbia menurut Murphy (1994:10) yakni adverbs modify verbs, 

adjectives, and other adverbs. Mudambadithaya (1995:37) berpendapat bahwa an 

adverb is a word which modifies or adds to the meaning of verb. Sama halnya, 



 

Burton (1984:137) yang berpendapat bahwa an adverb modifies a verb, an 

adjectives or another adverb. 

Hal yang serupa disampaikan juga oleh Waldhorn and Zeiger (1986:38), 

“Adverbia adalah kata yang menerangkan atau memberi keterangan pada verba, 

ajektiva, dan adverbia lainnya”. Definisi dalam bahasa Indonesia Alwi, dkk 

(1998:205) mengatakan bahwa, “Adverbia adalah yang maknanya berhubungan 

dengan bagaimana peristiwa yang diterangkan oleh adverbia itu berlangsung atau 

terjadi, seperti: ‘diam-diam’, ‘secepatnya’, ‘pelan-pelan’, ‘lekas-lekas’, dan 

sebagainya”. 

Dengan demikian terdapat kesamaan definisi tentang adverbia antara 

bahasai Inggris dan bahasa Indonesia, yaitu adverbia merupakan kata yang sama 

menerangkan verba, ajektiva, dan adverbia lainnya. 

 

2.1.4.1 Adverbia Cara dalam Bahasa Inggris 

Adverbia cara menurut Taylor (1990:62-64) adalah adverbia yang dapat 

menjawab pertanyaan seperti “How did it happen?”. Adverbia yang menjelaskan 

bagaimana suatu peristiwa terjadi dan umumnya berbentuk ajektiva dengan 

penambahan –ly.  

Contoh:  

21) I stupidly forgot my keys. 

Kata stupidly merupakan adverbia cara yang berasal dari ajektiva stupid 

dengan penambahan akhiran –ly dan adverbia yang menerangkan verba 

forgot. 

 



 

Selain itu, Waldhorn dan Zeiger (1986:39) juga menyatakan bahwa 

adverbia adalah kata yang menjawab “how?” yang mengacu pada cara atau suatu 

perbuatan yang dilakukan atau menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi.  

Contoh: 

22)  He droves off angrily. 

Kata angrily merupakan adverbia cara yang menerangkan verba droves off. 

 

Adverbia dan adverbial groups menurut Downing and Locke (1992:503) 

memiliki karakteristik umum, yaitu: 

a. Adverbia selalu menerangkan verba, ajektiva, dan adverbia lainnya.  

b. Adverbia bisa berbentuk sama dengan ajektiva ataupun berbentuk dari kata 

dasar ajektiva + akhiran –ly. 

Dari karakteristik umum adverbia tersebut, penulis hanya membahas 

adverb of manner: how things happen karena data tersebut sesuai dengan adverbia 

yang di analisis data oleh penulis. Posisi-posisi adverbia menurut Downing and 

Locke (1992:495), sebagai berikut: 

Contoh: 

23)  She spoke hestitantly. 

24)   The policeman looks around suspiciously. 

Adverbia cara berdasarkan perilaku sintaksisnya seringkali ditempatkan 

diakhir klausa atau kalimat, seperti: 

25)  She speaks English fluently. 

Bila obyek panjang dan adverbianya sebuah kata tunggal maka obyek 

ditempatkan diakhir kalimat atau klausa, seperti: 

 



 

26)  He speaks fluently several European and oriental languages. 

Bila adverbia itu di modifikasi dan di qualifikasi maka adverbia itu 

menempati posisi akhir (end position), seperti: 

27)  He speaks several European and oriental languages as well as Arabic very 

fluently indeed. 

 

Dari ketiga contoh tersebut, yang termasuk adverbia cara adalah fluently. 

Pada kalimat di atas, fluently menerangkan verba speaks walaupun berdasarkan 

perilaku sintaksis adverbia tersebut pada posisi akhir (end position) atau 

mengikuti kata yang diterangkannya, yaitu verba speaks (pada contoh 27). Contoh 

adverbia cara lainnya adalah carefully, easily, correctly, nicely, politely, 

peacefully, urgently, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan adverbia yang 

mengungkapkan human feelings, seperti angrily, happily, desperately, 

passionately, sincerely, eagerly, proudly, dan lain sebagainya. . 

Jack Hallan (1990:266-271) membagi adverbia cara ke dalam 2 bentuk, 

yaitu: 

a. Adverbia bentuk regular (beraturan) adalah kata-kata yang termasuk 

kelompok adverbia cara yang dibentuk dari ajektiva dengan menambahkan 

akhiran –ly pada ajektiva tersebut. Bentuk ini biasanya disebut bentuk regular 

atau bentuk beraturan.  

Contoh: 

28)  They sang loudly.  

          
N           V    ADV 

 

Kata loudly merupakan bentuk beraturan karena dibentuk dari kata 

ajektiva dengan menambah akhiran –ly. 



 

b. Adverbia tidak beraturan atau irregular adalah adverbia cara seperti fast, hard, 

dan often yang berfungsi menerangkan kata kerja, kata sifat, dan juga 

menerangkan adverbia lain.  

Contoh: 

29)  He works hard.  

Kata hard sebagai adverbia yang menerangkan verba works. 

 

2.1.4.2 Adverbia Cara dalam Bahasa Indonesia 

Adverbia menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988:226-

228) dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu berupa: 

a. Bentuk Reduplikasi Ajektiva dan Frasa Adverbia 

Adverbia yang memakai reduplikasi menyatakan makna cara melakukan suatu 

perbuatan atau tindakan. Adverbia jenis ini, pada umumnya dibentuk dengan 

mengulang kata dasar yang berupa ajektiva atau reduplikasi ajektiva.  

Contoh: 

31)  Berjalan pelan-pelan. 

32)  Lekas-lekas berlari. 

33)  Berteriak keras-keras. 

Adverbia jenis ini dapat diganti dengan bentuk preposisi (dengan) + ajektiva 

menjadi frasa adverbia.  

Contoh: 

34) Berjalan dengan pelan. 

35) Dengan lekas berlari. 

36) Berteriak dengan keras. 



 

b. Bentuk Reduplikasi dengan –an. 

Adverbia yang memakai reduplikasi dengan –an atau reduplikasi ajektiva +             

-an menyatakan cara yang dilakukan sampai ke titik yang paling tuntas. 

Bentuk reduplikasi ini ada yang tanpa didahului konstituen kata ulang 

ditambah –an, tetapi ada juga yang didahului dengan kata secara sehingga 

menjadi frasa adverbia.  

Contoh: 

37) Mereka berjuang mati-matian. 

38) Dia di kritik abis-abisan. 

39) Pesta itu dirayakan (secara) besar-besaran. 

c. Bentuk Reduplikasi dengan se- + -nya. 

Adverbia ini merupakan reduplikasi yang menyatakan kemungkinan dengan 

derajat yang paling lazim dapat berdistribusi parallel dengan pola se- + 

ajektiva + mungkin.  

Contoh: 

40) secepat-cepatnya = secepat mungkin. 

41) Selekas-lekasnya = selekas mungkin. 

42) Sejelas-jelasnya = sejelas mungkin. 

Kata yang terbentuk sebagai hasil dari proses pengulangan menurut Chaer 

(1994:286) disebut kata ulang. Pengulangan ini dapat dilakukan terhadap kata 

dasar, kata berimbuhan maupun kata gabung. 

 

 

 



 

2.2 Semantik 

Hurford dan Heasly (1983:1) mengungkapkan bahwa, “Semantics is a 

study of meaning in language”. Dengan demikian, semantik adalah ilmu bahasa 

yang mempelajari tentang makna. Semantik menurut Djajasudarma (1993a:1), 

“Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari nomina sema (kata benda) yang 

berarti tanda atau lambang dan verba samaino yang berarti menandai atau 

melambangkan”. Lebih lanjut Verhaar (1983:124) mengatakan bahwa, “Semantik 

berarti teori makna atau teori arti”. Teori ini diperkuat oleh teori dari Hurford 

(1983:1) menyatakan bahwa, “Semantics is a study of meaning in language.” 

Dapat diartikan semantik adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna. 

Definisi-definisi semantik yang telah disebutkan terdahulu, semua 

mengungkapkan tentang makna sehingga dapat disimpulkan, semantik adalah 

sesuatu yang berhubungan dengan makna. 

 

2.2.1 Hakikat Makna 

Seperti yang telah diungkapkan terdahulu dapat ditandai bahwa obyek 

studi semantik adalah makna. Makna yang dimaksudkan adalah makna-makna 

yang terdapat dalam satuan-satuan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Makna sendiri 

mempunyai cakupan definisi yang luas. Setiap ahli bahasa mempunyai definisi 

yang berbeda karena disesuaikan dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Selain 

itu, makna sendiri dapat dikatakan tergantung pada pemakai, pendengar, dan 

konteks pemakaiannya. 

 



 

Penulis mengutip beberapa pengertian makna dari beberapa ahli tersebut. 

Djajasudarma (1993b:5) membedakan pengertian makna (sense) dengan arti 

(meaning). Selanjutnya dikatakan bahwa makna adalah “Pertautan yang ada di 

antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata)” sedangkan arti 

“Menyangkut makna leksikal dari kata-kata itu sendiri yang cenderung terdapat di 

dalam kamus leksem”. Hurford dan Heasley (1983:3) membedakan makna 

menjadi makna pembicara (speaker meaning) dan makna kalimat (sentence 

meaning). Kemudian dijelaskan bahwa “Speaker meaning is what a speaker 

means (intends to convey) when he uses a language and sentence meaning (or 

word meaning) is what a sentence (or word) means”. 

Hal senada juga diungkapkan Kridalaksana dalam Kamus Linguistik 

(2001:123) yang mengatakan bahwa makna adalah: 

“(1) maksud pembicara, (2) pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman 

persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, (3) hubungan 

dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dengan alam 

di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya, (4) cara 

menggunakan lambang-lambang bahasa”. 

 

Dari beberapa pandapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 

pertautan yang erat antara maksud pembicara dengan unsur-unsur luar suatu 

bahasa agar mendapatkan makna yang benar.  

 

2.2.2 Jenis Makna  

Bidang penerjemahan erat hubungannya dengan makna. Makna itu sendiri 

sangat beragam dan memiliki jangkauan yang luas, sebagaimana yang telah 

diungkapkan oleh Chaer (1994:289) bahwa “Karena bahasa itu digunakan untuk 

berbagai kegiatan dan keperluan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka makna 



 

bahasa itupun menjadi bermacam-macam bila dilihat dari segi atau pandangan 

yang berbeda”. 

Pendapat ini diperkuat oleh Hurford dan Heasley (1983:29-30) 

mengatakan bahwa “In some cases, the same words can have more than one 

sense” dan “Every expression that has meaning has sense, but not every 

expression has reference”. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

suatu kata dapat memiliki lebih dari satu makna dan setiap ungkapan tidak selalu 

memiliki acuan. Jenis-jenis makna sebagai berikut: 

1. Makna Leksikal Menurut Chaer (1994:289) adalah: 

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau pada leksem meski tanpa 

konteks apapun. Makna leksikal dapat juga dikatakan sebagai makna 

sebenarnya (Chaer, 1994:289). Dengan kata lain, makna leksikal adalah 

makna yang ada di dalam kamus. Makna yang ada di dalam kamus lepas dari 

penggunaan atau konteksnya. Sebagai contoh kata benda jam yang memiliki 

tiga arti yang berbeda dalam kamus, yaitu kemacetan (lalulintas), gangguan 

dan kesukaran. Dengan demikian, untuk mengetahui makna mana yang paling 

tepat digunakan kita haruslah meilhat seluruh rangkaian kata yang ada. 

Mildred (1984:70) mengungkapkan bahwa makna leksikal terdiri dari 2 kata, 

yaitu makna kata generik dan kata specifik. Misalnya, kata sheep merupakan 

makna leksikal generik karena mencakup semua kata specifik seperti lamb, 

ram, dan ewe.  

2. Makna Gramatikal Menurut Chaer (1994:290) adalah: 

Makna gramatikal adalah makna yang timbul jika terjadi proses gramatikal 

seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi (Chaer, 1994:290). 



 

Misalnya afiksasi im- pada kata impossible akan menimbulkan makna yang 

berbeda dengan kata dasar “possible”. Proses afiksasi pada kata tersebut, dapat 

menimbulkan makna yang negatif.  

3. Makna Kontekstual Menurut Chaer (1994:290) 

Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di 

dalam satu konteks (Chaer, 1994:290). Dengan kata lain, makna kontekstual 

adalah hubungan suatu kata dengan situasi penggunaan bahasanya. Sebagai 

contoh adalah kalimat I want to kill you yang diucapkan seorang gadis kepada 

kekasihnya. Kalimat ini tidak selalu berarti gadis itu hendak membunuh 

kekasihnya, melainkan dapat berupa sebuah ungkapan rasa sayang atau gemas 

sang gadis.  

 

2.3 Penerjemahan 

 Beberapa pakar kebahasaan mengungkapkan definisi penerjemahan,. 

seperti yang diungkapkan oleh Catford (1965:20) bahwa terjemahan merupakan, 

“…the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual 

material in another language (TL)”. Dengan kata lain, Catford mengatakan 

bahwa penerjemahan adalah merubah bahan reks dalam bahasa sumber dengan 

bahan teks yang sepadan dalam bahasa sumber dengan bahasa teks yang sepadan 

dalam bahasa sasaran.  

Lebih lanjut lagi Nida dan Taber (1982:11) mendefinisikan penerjemahan 

sebagai berikut, “Translating consist in reproducing in thee receptor language 

the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of 

meaning and secondly in terms of style”. Dalam hal ini, Nida dan Taber 



 

berpendapat bahwa penerjemah harus dapat mencari padanan bahasa sumber yang 

sesuai, baik makna maupun gaya pengungkapannya.  

Menurut Newmark (1981:7), “Translation is a craft consisting in the 

attempt to replace a written message and/ or statement in one language by the 

same message and/ or statement in another language”. Kemudian dapat diartikan 

sebagai, “Penerjemahan adalah suatu kiat yang merupakan usaha untuk mengganti 

suatu pesan atau pernyataan tertulis dalam satu bahasa dengan pesan atau 

pernyataan yang sama dalam bahasa lain. 

Kridalaksana (1993:162) mendefinisikan terjemahan sebagai: “Pengalihan 

amanat antarbudaya dan/ atau antarbahasa dalam tataran gramatikal dan leksikal 

dengan maksud, efek atau wujud yang sedapat mungkin tetap dipertahankan”, 

juga sebagai: “Bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik 

pengalihan amanat dari satu bahasa ke bahasa lain”.    

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerjemahan 

merupakan proses mengalihkan isi pesan yang terdapat dalam bahasa sumber ke 

bahasa sasaran, sehingga orang yang membaca pesan tersebut mendapat kesan 

yang sama dengan pesan yang disampaikan oleh bahasa sumber. Selain itu, pesan 

yang terdapat di dalam bahasa sumber itu diungkapkan sewajar mungkin ke dalam 

bahasa sasaran, sehingga tidak mengubah maksud dari penulis bahasa asli atau 

bahasa sumber tersebut. 

 

2.3.1 Jenis Penerjemahan 

Banyak para ahli yang mennggolongkan penerjemahan ke dalam jenis-

jenis tertentu. Walaupun demikian, setiap jenis yang dikemukakan pada dasarnya 

tidak jauh berbeda, seperti yang diungkapkan oleh ahli di bawah ini: 



 

Menurut Newmark (1981:45-47), ada beberapa jenis terjemahan, yaitu: 

a. Word for word translation, adalah suatu bentuk penerjemahan di mana kata-

kata dalam bahasa sumber diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa 

sasaran, seringkali di luar konteks yang ada. 

b. Literal translation, adalah bentuk penerjemahan di mana konstruksi 

gramatikal dipadankan dengan padanan terdekat pada bahasa sasaran, tetapi 

penerjemahan leksikalnya dilakukan terpisah di luar konteks. 

c. Faithful translation, adalah bentuk penerjemahan yang mengalihkan makna 

kontekstual bahasa sumber dengan masih dibatasi oleh struktur gramatikalnya. 

Semantic translation, adalah bentuk penerjemahan yang mementingkan makna 

yang ada dalam bahasa sumber dan mengalihkannya secara luwes ke dalam 

bahasa sasaran dalam batas-batas kewajaran yang dapat di terima. 

d. Adaptation translation, adalah bentuk penerjemahan yang paling bebas. Pada 

umunya, jenis ini hanya digunakan untuk penerjemahan puisi atau drama. 

Karakter dan alurnya selalu dipertahankan. 

e. Free translation, adalah bentuk penerjemahan bebas yang lebih 

mementingkan isi yang ada dan sering kali mengabaikan bentuk teks.  

f. Idiomatic translation, adalah bentuk penerjemahan yang bertujuan untuk 

mengalihkan pesan yang ada dalam bahasa sumber dengan menggunakan 

idiom, walaupun tidak terdapat dalam teks asli bahasa sumber. 

g. Communicative translation, adalah bentuk penerjemahan yang mengalihkan 

makna kontekstual sehingga aspek kebahasan maupun isi mudah dimengerti 

oleh pembaca sasaran. 

 



 

2.3.2 Pergeseran dalam Penerjemahan 

Penerjemahan menyangkut dua bahasa yang berbeda, sehingga sangat 

lazim apabila dalam penerjemahan terjadi pergeseran-pergeseran penerjemahan 

(level shifts). Seperti yang diungkapkan oleh Catford (1965:73), “Shift mean 

departures from formal correspondence in the process of going from the source 

language (SL) to the translation language (TL)”. Secara garis besar Catford 

mengelompokkan pergeseran dalam dua jenis, yaitu:  

a. Pergeseran Tataran (Level Shift) 

“By a shift of level we mean that a SL item at one linguistic level has a TL 

translation equivalent at a different level”, (Catford, 1965:73). Pergeseran 

tataran ini adalah ketika suatu unsur dalam tataran tertentu pada bahasa 

sumber dipadankan dengan tataran yang berbeda pada bahasa sasaran.  

Contoh: 

43) Bsu: The train drew slowly into a crowded platform. 

      Bsa: Pelan-pelan kereta masuk ke peron yang penuh sesak. 

Pada kalimat bahasa sumber crowded merupakan sebuah ajektiva yang 

berupa kata, sedamgkan dalam bahasa sasaran kata crowded tersebut, 

diterjemahkan dengan dipadankan berupa frasa ‘penuh sesak’. Dengan 

demikian pada proses penerjemahannya telah terjadi pergeseran tataran. 

b. Pergeseran Kategori (Category Shift) 

Pergeseran kategori berarti mencari padanan bahasa sumber ke dalam bahasa 

sasaran pada tingkatan apapun yang sesuai. Lebih lanjut lagi Catford 

(1965:76-80) membagi pergeseran kategori menjadi empat jenis, yaitu: 



 

1) Pergeseran struktur (structure shift) adalah pergeseran struktur kalimat 

dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pergeseran terjadi ketika ada 

perubahan pada struktur elemen-elemen kalimat itu sendiri. 

Contoh: 

44) Bsu: The girl is laughing happily. 

                   S              V             Adv 

 

      Bsa: Dengan riangnya, gadis itu tertawa. 

                      Adv                 S              V 

 

2) Pergeseran kelas (class shift) adalah bentuk pergeseran suatu kelas kata 

dalam bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam kelas kata lain dalam 

bahasa sasaran. Misalnya dari kelas kata verba bergeser menjadi ajektiva 

ataupun sebaliknya dalam bahasa sasarannya. 

Contoh: 

45) Bsu: The neigbours were hostile to the family. 

       Bsa: Para tetangga itu memusuhi keluarga tersebut. 

Frasa were hostile merupakan frasa verba dalam Bsu tetapi di dalam Bsa 

frasa verba tersebut, diartikan sebagai memusuhi yang merupakan 

ajektiva. 

3) Pergeseran satuan (unit shift) adalah bentuk pergeseran satuan dalam 

bahasa sumber yang diterjemahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi atau 

rendah dalam bahasa sasaran. Misalnya dari kata bergeser menjadi frasa 

dalam bahasa sasarannya.  

46) Bsu: His father is very nice. 

      Bsa: Ayahnya sangat baik. 



 

Pada bahasa sumber frasa nomina his father diartikan dalam bahasa 

sasaran menjadi kata nomina, yaitu ayahnya sehingga terjadi pergeseran 

unit dari frasa nomina menjadi kata nomina. 

4) Pergeseran intrasistem (intra-system shift) adalah bentuk pergeseran suatu 

unsur yang tidak memiliki padanan dalam bahasa sasaran. Misalanya dari 

bentuk jamak bergeser menjadi bentuk tunggal dalam bahasa sasarannya. 

47) Bsu: a pair of trousers. 

      Bsa: sebuah celana. 

A pair of trousers merupakan nomina jamak dalam bahasa sumber 

diartikan sebagai sebuah celana yang merupakan nomina tunggal pada 

bahasa sasarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


