
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sintaksis 

Kata “Sintaksis” berasal dari bahasa Yunani sun ‘dengan’ dan tatein 

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

sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok kata 

menjadi kalimat. (Verhaar,1997:70) 

O’Grady (1996:181) menjelaskan bahwa: “Syntax is the system of rules and 

categories that underlies sentence formation in human language.” Sintaksis 

adalah sebuah sistem aturan-aturan dan kategori-kategori yang menggaris-bawahi 

pembentukan kalimat dalam bahasa manusia. Definisi serupa dikemukakan juga 

oleh Crystal (1986:346), sintaksis adalah “A traditional term for the study of rules 

governing the way words are combined to form sentences in a language.” Suatu 

istilah yang mengandung makna pengaturan kata-kata yang dikombinasikan 

sehingga membentuk kalimat kalimat di dalam suatu bahasa. 

Sedangkan menurut Miller (2002:56) “Syntax has to do with how words are 

put together to build phrases, with how phrases are put together to build clauses 

or bigger phrases, and with how clauses are put together to build a sentences”. 

Sintaksis merupakan kumpulan kata-kata yang bersama-sama untuk membentuk 

frasa, klausa maupun frasa yang lebih besar serta bagaimana membangun sebuah 

kalimat. 



Sintaksis – yang juga disebut tata kalimat – merupakan studi gramatikal 

mengenai kalimat. Selain itu, sintaksis juga membicarakan alat-alat sintaksis yang 

menghubungkan bagian-bagian pembentuk (konstituen) satuan sintaksis serta 

menunjukkan makna gramatikalnya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

sintaksis merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menggabungkan 

kata-kata dalam pembentukkan kalimat. Selain itu, sintaksis bisa juga diartikan 

sebagai sistem kalimat yang mempunyai struktur kalimat dalam bahasa dan juga 

merupakan kumpulan kata-kata yang secara bersama dikumpulkan untuk 

membentuk frasa, klausa maupun kalimat. 

 

2.1.1 Satuan Sintaksis 

2.1.1.1 Kata 

Menurut kajian morfologi, morfem merupakan satuan terkecil sedangkan 

satuan terbesarnya ialah kata. Kata merupakan unit sintaksis terkecil pembentuk 

unsur frasa. Menurut Lyons (1995:46) “Word may be considered purely as form, 

whether spoken or written or alternatively, as composite expressions, which 

combine form and meaning”. Kata bisa diartikan sebagai bentuk baik dalam 

ucapan ataupun tulisan ataupun keduanya, sebagai suatu penyusunan ekspresi yang  

menggabungkan antara bentuk dan arti. 

Senada dengan definisi di atas, Menurut Langacker (1983:74) “A word is a 

unit of language that represents a concept which can be expressively 



communicated with meaning. A word consists of one or more morphemes which 

are linked more or less tightly together, and has a phonetic value”. Definisi 

tersebut sangat  jelas menerangkan bahwa kata merupakan satuan bahasa yang 

memiliki arti; terdiri dari satu morfem atau lebih yang menghubungkan dan 

memiliki nilai fonetik. 

Cobuild (1987:168) menjelaskan bahwa “Word is a single unit of the 

sentence that can be represented in writing or speech”. Kata merupakan sebuah 

satuan tunggal dari kalimat yang dapat digambarkan dalam tulisan dan ucapan. 

Sedangkan, Trask (1993:343) berpendapat bahwa kata adalah “A linguistic 

unit tipically larger than a morphem but smaller than a phrase”. 

Kesimpulan dari semua paparan definisi di atas ialah bahwa kata merupakan 

satuan terkecil yang memiliki peran sebagai unsur pembentuk untuk satuan 

sintaksis yang lebih besar, seperti frase, klausa, ataupun kalimat. 

 

2.1.1.1.1 Parts of Speech 

Menurut Richards, et.al. (1989:209), “Parts of speech is term to describe the 

different type of words which are used to form sentences, such as noun, pronoun, 

verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection.” 

Nesfeld dalam buku Alwasilah (1993:48) menyebutkan bahwa parts of 

speech atau kelas kata dibagi ke dalam delapan jenis, yaitu: 

1. Nomina adalah “A word used for naming some person or thing”. 

Sebuah kata yang digunakan untuk menamai orang atau benda.  



Contoh: dog, table, ball… 

2. Pronomina adalah “A word used instead of noun or noun equivalent”. 

Sebuah kata yang digunakan sebagai pengganti nomina atau kata yang 

berfungsi sebagai nomina.  

Contoh: he, she, it, I, you, we, they,… 

3. Adjektiva adalah ”Word used instead of noun or noun equivalent”, 

Kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan 

menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.  

Contoh: beautiful, rich, bad, young… 

4. Verba adalah “A word for saying something about some person or 

thing”. Sebuah kata yang digunakan untuk mengatakan sesuatu tentang 

orang atau benda.  

Contoh: do, make, read, work… 

5. Preposisi adalah “Word placed before a noun equivalent to show in 

what relation the person or thing denoted by the noun stands to 

something else”. Kata yang diletakkan sebelum sebuah nomina atau 

sebelum kata yang berfungi sebagai nomina untuk menunjukan 

hubungan orang atau benda yang disimbolkan atau diwakili oleh 

nomina dengan sesuatu yang lain.  

Contoh: in, on, at, of, without… 

6. Konjungsi adalah “A word used to join words or phrases together, or oe 

clause to another to another clause”. Sebuah kata yang digunakan 



untuk menggabungkan kata-kata atau frasa, atau menggabungkan satu 

klausa dengan klausa lain.  

Contoh: and, but, or… 

7. Adverbia adalah “A word used to qualify any part of speech except a 

noun or pronoun”. Sebuah kata yang digunakan untuk 

menspesifikasikan kelas kata manapun kecuali nomina dan pronomina. 

Contoh: hardly, perfectly, fast… 

8. Interjeksi adalah “A word or sound thrown into sentence to express 

some feeling of the mind.” Sebuah kata atau bunyi yang dilontarkan 

dalam kalimat untuk mengekspresikan perasaan dari pikiran.  

Contoh: ouch, oops ssh… 

Sedangkan, menurut Quirk et. al. (1982:18) mengatakan bahwa parts of 

speech atau kelas kata dapat diklasifikasikan ke dalam sepuluh jenis, yaitu: 

“1. noun – cindy, door, answer, play 

2. adjective – happy, steady, new, large, round 

3. adverb – steadily, completely, really, very, them 

4. verb – search, write, sing, type, listen, talk, work 

5. article – the, a, an 

6. demonstrative – that, this 

7. pronoun – he, they, anybody, one, which 

8. preposition – of, at, in, without, in spite of 



9. conjunction – and, that, when, although 

10 interjection – oh, ah, ugh, phew” 

2.1.1.2 Frasa 

Frasa adalah suatu kelompok kata yang tidak memiliki unsur subjek ataupun 

verba. Reid (2000:290) menyebutkan bahwa “A phrase is a group of words that is 

missing a subject, a verb, or both”. Frasa adalah sebuah kelompok kata yang tidak 

memiliki sebuah subjek, sebuah verba, ataupun keduanya. 

Menurut Schmidt (1995:338) “a phrase is a group of words that are closely 

related”. Frasa adalah kelompok kata yang berhubungan sangat erat. 

Sedangkan menurut, Richards, et.al. (1985:39) menyebutkan bahwa: “A 

phrase is a group of words which form a grammatical unit. A phrase does not 

contain a finite verb and does not have a subject-predicate structure: for example: 

I liked her expensive new car”. Frasa adalah gabungan kata yang membentuk unit 

gramatikal. Sebuah frasa tidak mengandung kata kerja finit (finite verb) dan tidak 

berstruktur subjek-predikat. 

Sehingga, ditarik kesimpulan bahwa frasa adalah kelompok kata atau 

gabungan kata yang tidak memiliki unsur subjek dan kata kerja finit (finite verb) 

serta tidak berstruktur subjek-predikat atau tidak bersifat predikatif. 

Berdasarkan tipe strukturnya, frasa terbagi ke dalam lima jenis, yaitu frasa 

nomina (noun phrase), frasa verba (verb phrase), frasa adjektiva (adjective 

phrase), frasa adverbia (adverbial phrase), dan frasa preposisi (preposition 

phrase), Berikut ini adalah lima jenis frasa berikut kombinasinya: 



1. Noun Phrase (NP) 

Frasa Nomina merupakan frasa yang terdiri dari gabungan kata benda 

yang bisa dikombinasikan dengan Determiner (Det.) dan adjective (Adj.) 

untuk membentuk frasa yang lebih besar.  

Contoh: The (Det.) controversial (Adj.) books (Noun).  

Pada frasa tersebut, kata sifat controversial menerangkan kata benda 

books, sementara itu kata the merupaka determiner yang mengindikasikan 

bahwa dalam pemikiran penutur mengenai jenis buku tertentu. 

2. Verb Phrase (VP) 

Frasa merupakan frasa yang hanya terdiri dari kata kerja dan bisa 

dikombinasikan dengan noun phrase (NP) dan preposition phrase (PP).  

Contoh: (1) drop (V) the ball (NP).  

Pada frasa tersebut, kata kerja drop menerangkan frasa nomina the ball 

yang terdiri dari the (det.) dan ball (N).  

        (2) Stop (V) in Blairsburg (PP).  

Pada frasa tersebut, kata kerja stop menerangkan frasa preposisi in 

Blairsburg yang terdiri dari in (P) dan Blairsburg (N). 

3. Adjective Pharase (AdjP) 

Frasa adjektif merupakan frasa yang terdiri dari kata sifat dan dapat 

dikombinasikan dengan degree specifier (Spec) seperti kata very, quite, 

really sehingga membentuk satu frasa ajektif.  

Contoh: very (Spec) intelegent (Adj).  



Pada frasa tersebut, kata very merupakan degree specifier yang 

menerangkan kata sifat intelligent. Adjective phrase ini dapat juga 

digantikan hanya dengan menggunakan kata so di dalam struktur 

kalimatnya.  

Contoh: Linda is very intelligent, and Mark appears so too.  

Kata so di dalam kalimat tersebut menggantikan frasa ajektif very 

intelligent di klausa kedua. 

4. Adverbial Phrase (AdvP) 

Frasa adverbia merupakan frasa yang terdiri dari kata keterangan 

(adverb) dan bisa dkombinasikan dengan degree specifier (Spec.).  

Contoh: Very (spec) quickly (Adv).  

Adverbial phrase yang menerangkan waktu atau rentetan kejadian bisa 

digantikan dengan kata then. Namun, tidak semua adverbial phrase dapat 

digantikan dengan satu kata saja tetapi bisa dengan satuan yang lebih besar. 

Contoh: (1) Jeremy arrived very early, and Cheryl arrived then too. Kata 

then yang terdapat pada klausa kedua menggantikan adverbial phrase pada 

klausa pertama; (2) Dough types very quickly, and Caroline types that way 

too (that way = very quickly). 

5. Prepositional Phrase (PP) 

Frasa preposisi merupakan kelompok kata preposisi yang terdapat dalam 

kategori leksikal termasuk kata near, in, on, before, dan after. Frasa ini 

dapat dikombinasikan dengan noun phrase.  

Contoh: in (P) the (Det.) park (N).  



Pada frasa tersebut, kata in menerangkan kata the park yang merupakan 

noun phrase. 

Setiap frasa mepunyai bagian inti yaitu bagian frasa yang pokok, dengan 

kata lain inti frasa itu bagian yang diterangkan. Pola frasa tersebut bisa berada 

dalam sebuah kalimat dan dapat berdiri sendiri. 

 

2.1.1.3 Klausa 

Klausa atau clause dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai: “A group of 

words which form a grammatical unit and which contain a subject and a finite 

verb. A clause forms a sentence or part of a sentence and often functions a noun, 

adjective, or adverb. For example: I hurried home. … Richards, et.al. (1982:39). 

Menurut definisi tersebut, klausa adalah kelompok kata yang membentuk sebuah 

satuan gramatikal dan mepunyai subjek dan kata kerja. Suatu klausa membentuk 

kalimat atau bagian kalimat dan sering berfungsi sebagai nomina, adjektiva, atau 

adverbial.  

Menurut Trask (1999:35) klausa adalah “Traditionally, a clause is a 

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

consist of one or more clause”. Definisi lainnya, menurut Miller (2002:6) “clause 

is unit which as minimum consist of a verb, its complement and its adjunct”.  

Dari definisi-definisi di atas, Penulis berkesimpulan bahwa klausa adalah 

kelompok kata yang membentuk sebuah unit gramatikal dan mengandung sebuah 

subjek dan sebuah kata kerja finit dan berkonstruksi predikatif. 



Klausa dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu klausa bebas (independent 

clause) dan klausa terikat (dependent clause). Klausa bebas menurut Richards, 

et.al. (1985:77) ialah “A clause which can be used on its own”. Sebuah klausa 

yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan, dependent clause atau klausa terikat, masih 

menurut Richards, et.al. (1985:77) ialah “A clause which must be used with 

another clause to form a complete grammatical contruction. It depends on the 

other clause and is subordinate to it.” Sebuah klausa yang harus digunakan 

dengan klausa lain untuk membentuk sebuah kontruksi gramatikal yang lengkap. 

Jenis klausa tersebut sangat bergantung pada keberadaan klausa lain dan menjadi 

subordinatnya. 

Contoh: She told me     that she was going abroad 

           Independent    dependent 

Menurut Quirk (1985) pola klausa terdiri dari: 

1) Tipe S+V   : Someone (S) was laughing (V) 

2) Tipe S+V+O  : My mother (S) enjoys (V) parties (O) 

3) Tipe S+V+C  : The country (S) become(V) totally independent(C) 

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

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

6) Tipe S+V+O+C : Most people(S) consider(V) these books(O) rather 

expensive(C) 

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

 



2.1.1.4 Kalimat 

Kalimat merupakan satuan gramatikal yang terbesar diantara satuan lainnya, 

yaitu kata, frasa, dan klausa. Dalam ilmu tata bahasa (grammar) menurut 

Richards, et.al (1985:255) mendefinisikan kalimat sebagai: “The largest unit of 

grammatical organization within which parts of speech (eg: nouns, verbs, 

adverbs) and grammatical classes (eg: word, phrases, clauses) are said to 

function. In English a sentence normally contains one independent clause with a 

finite verb”. Kalimat adalah unit gramatikal terbesar dalam pengaturan kelas-kelas 

kata (nomina, verba, adverbial) dan kelas-kelas gramatikal (kata, frasa, klausa) 

secara fungsi. Dalam bahasa Inggris sebuah kalimat biasanya terdiri atas satu 

klausa yang dapat berdiri sendiri dan satu finite verb yaitu kata kerja utama yang 

terkait pada subjek dan waktu (tenses).  

Pendapat lainnya menurut Hockett (1985:199) “A sentence is a grammatical 

form which is not construction with any other grammatical form which is no a 

constituent.” 

Sedangkan kalimat, menurut Kroeger (2004:05) ialah “A sentence is not 

simply a string of words, one after another”. Untuk itu, kalimat tidaklah 

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

lainnya. Dalam sebuah kalimat diperlukan adanya pemikiran lebih lanjut tentang 

makna-makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Seperti halnya dalam 

definisi yang dikemukakan oleh Frank (1972:220) mendefinisikan kalimat sebagai 

a full predication containing a subject plus a predicative with a finite verb, yakni 



sebuah predikasi penuh yang terdiri dari sebuah subjek dan predikat dengan 

sebuah verba finite (do, does, did). 

Kesimpulan singkatnya, bahwa kalimat adalah satuan gramatikal terbesar 

yang memperhatikan pengaturan kelas kata dan kelas gramatikal secara fungsi. 

Kalimat dalam bahasa Inggris setidaknya terdiri dari satu klausa bebas yang 

memiliki satu objek dan satu kata kerja finit (finite verb) yaitu kata kerja utama 

yang terkait pada subjek dan waktu. 

Kalimat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yaitu sebagai berikut: 

simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan compound-complex 

sentence. 

1. Simple Sentence 

Simple sentence hanya memiliki satu predikat dalam bentuk klausa bebas 

(independent clause). Menurut Volpe (2000:284) “Simple Sentence is a sentence 

is a sentence containing one main clause and one predicate”. Senada dengan 

pendapat di atas, menurut Downing dan Locke (2006:272) menjelaskan bahwa, 

“The simple sentence consist basically of one main clause. Main clause is the unit 

we consider primary, in that it comprises minimal grammatical completeness and 

unity”. 

Kesimpulan dari definisi-definisi di atas, simple sentence adalah suatu 

kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas (main clause) yang mempunyai satu 

subjek dan satu predikat. 

Contoh: Sam bought the tickets. 

  S       P 



2. Compound Sentence 

Compound sentence memiliki dua atau lebih predikat penuh dalam bentuk 

klausa bebas (independent clause). Menurut Volpe (2000:284), “Compound 

sentence is two or more simple sentences joined by a coordinating conjunction”. 

Senada dengan definisi di atas, Downing dan Locke (2006:272) mengatakan 

bahwa, “The compound sentence consists basically of two main clauses, linked in 

a relationship of coordination. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa compound 

sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang 

dikombinasikan dengan konjungsi koordinatif. 

Contoh: Sam bought the tickets and Sue parked the car. 

  S      P           S       P 

3. Complex Sentence 

Complex sentence memiliki dua atau lebih predikat penuh. Satu dari kalimat 

ini adalah klausa bebas (independent clause atau main clause) yang serupa dengan 

simple sentence, dan yang lainnya adalah klausa terikat (dependent clause atau 

subordinate clause). Menurut Volpe (2000:284), “Complex sentence is one 

sentence containing at least two clauses; an independent and one or more 

dependent”. Pendapat serupa dikemukakan oleh Downing dan Locke (2006:272) 

yang mengatakan bahwa “Complex sentence consists basically of one independent 

clause (main clause) and one dependent clause, linked in relationship of 

dependency”. 

 



Contoh: Sam bought the tickets while Sue parked the car. 

         S        P            S     P 

4. Compound-Complex Sentence 

Compound-complex sentence terdiri dari dua klausa bebas (independent 

clause) atau lebih dan satu klausa terikat (dependent clause) atau lebih.  

Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, berdasarkan 

fungsinya dalam berkomunikasi, kalimat dapat dibagi ke dalam empat jenis 

(Quirk, 1982:191), yaitu: 

1. Kalimat Deklaratif adalah “Sentences in which the subject is always 

present and generally precedes the verb” (1982:191). Kalimat yang 

selalu memiliki subjek dan biasanya diikuti oleh verba.  

Contoh: John will speak to the boss today. 

Pada kalimat di atas subjek John diikuti oleh verba berbentuk frasa verba 

yaitu will speak. 

2. Kalimat Interogatif adalah “sentences marked by one or more these 

three criteria” (1982:191). Kalimat yang ditandai dengan salah satu 

kriteria di bawah ini: 

a.“The placing of the operator immediately in front of the subject”. 

Penempatan operator di depan subjek: 

  Will john speak to the boss today? 

 Pada kalimat di atas operator berbentuk modal will diletakkan sebelum 

subjek John. 



b.“The initial positioning of an interrogative or wh-element”.  

Penempatan wh-element di awal: 

  Who will you speak to? 

Pada kalimat di atas terdapat wh-element who di awal kalimat. 

 d. “Rising intonation”. Intonasi naik: 

You will speak  to the Boss? 

Intonasi naik yang menandakan bahwa kalimat di atas adalah kalimat 

pertanyaan hanya dapat diketahui apabila diujarkan. 

3. Kalimat Imperatif adalah “Sentences which normally have no overt 

grammatical subject, and whose verb is in in the imperative” 

(1982:191). Kalimat yang secara normal subjeknya tidak jelas, dan 

verbanya imperatif. 

 Contoh: Speak to the Boss today! 

Kalimat di atas subjeknya tidak jelas, dan apabila diucapkan verbanya 

bernada imperatif. 

4. Kalimat Eksklamatif adalah “Sentence which have an initial phrase 

introduced by what or how, without inversion of subject and operator” 

(1982:191). Kalimat yang memiliki frasa awal yang ditandai dengan 

what atau how tanpa ada inversi antara subjek dan operator.  

Contoh: What a noise they are making! 



Kalimat di atas diawali dengan what tanpa ada inversi antara subjek they 

dan operator are. 

 

2.2 Semantik 

2.2.1 Definisi Semantik 

Semantik adalah salah satu bidang yang mengkaji tentang seluk beluk 

makna dalam suatu bahasa. Saeed (1997:3) menyatakan bahwa “Semantic is the 

study of the meanings of words and sentences”. Definisi itu menjelaskan bahwa 

semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata-kata dan kalimat-kalimat. 

Kata semantis atau semantik berasal dari bahasa Inggris yaitu semantic yang 

diambil dari bahasa Yunani sema (nomina) yang berarti tanda atau lambang dan 

‘samaino’ (verba) yang berarti menandai. 

Hurford, et.al. (1983:1) menjelaskan bahwa: “Semantic is the study of 

meaning in language”. Semantik adalah ilmu tentang makna dalam bahasa. 

Pendapat mengenai semantik yang dikemukakan oleh Hurford ini sejalan dengan 

pendapat yang diungkapkan oleh O’Graddy (1996:268) yaitu:“…the study of 

meaning in human language.” Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna 

dalam bahasa manusia. 

Menurut Griffiths (2006:1) semantik adalah:“…the study of “toolkit” for 

meaning: knowledge encoded in the vocabulary of the language and it its patterns 

for building more elaborate meaning, up to the level of sentence meaning. 

Griffiths menganggap semantik sebagai suatu “Kotak alat” ilmu untuk 



pemaknaan: penyandian pengetahuan pada kosa kata dari suatu bahasa dan 

struktur-struktunya untuk mengembangkan makna yang lebih terperinci hingga ke 

tingkat pemaknaan kalimat.   

Hartman dan Stork (1999:13) pun mengatakan bahwa “Semantic is the 

system and study of meaning in language”. 

Palmer (1976:2) menjelaskan bahwa “Semantic is the technical term used to 

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

a part of linguistics. 

Dari semua definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa semantik 

adalah ilmu bahasa/cabang linguistik yang memperlajari makna yang meliputi 

pemahaman makna dan cara pengkombinasian makna-makna kata yang kemudian 

membentuk makna yang lebih luas yaitu makna frasa dan makna kalimat. 

 

2.3 Makna 

Makna menurut O’Grady (1996:275): “…meaning must be something that 

exists in the mind rather than the world and that it must be more abstract than 

pictures and that there is more to it than just features”. Makna adalah sesuatu 

yang ada dalam pikiran kita dan merupakan sesuatu yang abstrak, lebih abstrak 

daripada gambar. 

Richards (1995:172) berpendapat bahwa “Meaning is what a language 

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

paparan tersebut, dapat diartikan bahwa makna adalah suatu bahasa yang 

mengekspresikan mengenai dunia di mana kita berada didalamnya atau ikut 



memasuki dunia khayalan. Definisi yang hampir sama dijelaskan oleh Lyons 

(1983:136) menyatakan pengertian makna, “Meaning is ideas or concept, which 

can be transferred from the mind of hearer by the embodying them, as it were, in 

the forms of one language or another”. Makna adalah gagasan atau konsep yang 

dapat dipindahkan dari pikiran si penutur ke pikiran pentutur dengan 

menerapkannya kedalam bentuk-bentuk satu bahasa ataupun bentuk lainnya. 

Pendapat lain mengenai makna juga dikemukakan oleh Pateda (1990:91) 

yang mengemukakan bahwa “Meanings includes the relations between utterances 

and the world outside and reference and denotation are among such relations”. 

Sehingga dapat diartikan bahwa makna merupakan pertautan yang ada antara 

satuan bahasa yang dapat dihubungkan dengan makna gramatikal 

Kesimpulannya adalah bahwa makna adalah sesuatu yang abstrak yang ada 

dalam pikiran manusia dan merupakan maksud pembicara atau sesuatu yang 

diungkapkan bahasa yang berada dalam sebuah ujaran sebagai suatu bentuk 

hubungan antara bahasa dan dalam luar bahasa. 

 

2.3.1 Jenis Makna 

Keaneragaman yang ada di dunia tercipta dikarenakan keberagaman dari 

manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi 

antara satu dengan yang lain dengan cara berkomunikasi. Untuk komunikasi 

tersebut seringkali menimbulkan keberagaman makna yang dihasilkan dari 

berbagai aktivitas manusia di dalam kehidupannya tersebut.  



Makna secara bidang ilmu bahasa dapat diklasifikasi ke dalam beberapa 

jenis. Menurut Lyons jenis-jenis makna tersbut dapat dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu: makna leksikal (lexical meaning), makna gramatikal (grammatical 

meaning) dan makna Kontekstual (contextual meaning). Ketiga jenis makna itu 

ialah sebagai berikut: 

1. Lexical Meanings 

Lexical meanings adalah makna yang dimilik atau ada pada leksem 

meskipun tanpa konteks apapun. Saaed (1997:5) berpendapat bahwa: “… 

descriptive aims of lexical semantics have been: (a) to represent the meaning of 

each word in the language: and (b) to show how the meaning of words in a 

language are interrelated”. Sependapat dengan definisi di atas Butler (2005:245) 

mengatakan bahwa “Lexical meaning is a matter of listing standard meaning for 

simple lexical meaning properties for fixed expressions”. 

Contoh:  

a. Snowman (a replica of a man made of snow) 

b. Snowman (a man who removes snow) 

c.   The principle of computational efficiency (list the idio sincracy once and 

compute the derivations). 

Dalam makna leksikal terdapat dua jenis makna yaitu makna denotatif dan 

makna konotatif:  

a. Makna Denotatif  



Makna denotatif merupakan makna asli, asal atau makna sebenarnya 

sehingga kesimpulan makna denotatif adalah makna kamus, makna yang 

bersifat umum, objektif, dan belum ditumpangi isi, nilai atau rasa tertentu.  

Contoh: mother; The dictionary would define mother as “a female parent”. 

 

b. Makna Konotatif  

Makna konotatif merupakan makna lain atau bukan makna sebenarnya. 

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. 

Contoh: mother; probably creates emotions and feelings, you may think of  

  love and security or you may think of your own mother. 

2. Grammatical Meanings 

Grammatical meanings adalah makna yang muncul sebagai akibat 

berfungsinya kata dalam kalimat. Butler (2005:245) berpendapat bahwa 

“Grammatical meanings 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”. Grammatical meanings merupakan jumlah total makna dari 

setiap kata yang dikombinasikan dengan makna literal. 

 

 



Contoh: 

a. Dolphin-safe canned tuna (no dolphin fell victim to the harvest of the 

tuna) 

b. Shark-safe bay (no swimmer falls to cruising sharks). 

c.   Child-safe bay (no swimming child fall victim to cruising sharks or is 

exposed to unforeseen dangers.  

 

3. Contextual Meanings 

Contextual meanings merupakan ujaran yang dihasilkan oleh beberapa 

faktor. Menurut Lyons (1983:570) “contextual meaning is the utterance that is 

produced (as a token of a particular type) is very highly determined by factors 

which we may describe, loosely for the moment”. Contextual meanings 

merupakan ujaran yang dihasilkan oleh beberapa faktor. Contextual meanings 

atau makna situasional muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan 

konteks. 

 

2.3.2 Interpretasi makna 

Makna suatu kata, frasa, klausa ataupun kalimat dapat dianalisis dengan 

menganalisis hubungan makna yang satu dengan makna yang lain. Dalam 

mengintepretasikan makna suatu kalimat ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan. O’Grady (1996:284) menyatakan bahwa: “The meaning of a 

sentence is determined by the meaning of its components parts and the manner in 

which they are arranged in syntactic structure”. Makna suatu kalimat ditentukan 



oleh makna unsur-unsur penyusunnya dan oleh cara pengaturan unsur-unsur 

tersebut dalam kalimat. 

 

2.3.3 Referen 

Penelaahan suatu makna tidak akan terlepas dari pembahasan referen. 

Definisi referen (reference) menurut Richards, et.al. (1998:241) ialah: “The 

relationships between words and the things, actions, events, and qualities they 

stand for. An example in English is the relationships between the word tree and 

the object “Tree” (referent) in the real world”. Referen adalah hubungan antara 

kata dengan benda, perbuatan, kejadian, dan kualitas keberadaan mereka utnuk 

apa. Dengan kata lain, referen berarti hubungan antara kata dengan acuannya. 

Sebuah contoh dalam bahasa Inggris adalah hubungan antara kata tree dengan 

objeknya “Tree” (referen) dalam dunia nyata. 

 

2.4 Iklan 

2.4.1. Ihwal Iklan 

Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas berbagai 

informasi dan gagasan mengenai berbagai macam produk yang memang ditujukan 

kepada khalayak umum secara serempak dengan tujuan agar mendapatkan 

sambutan yang baik. Iklan suatu usaha / kegiatan yang dilakukan untuk 

memberikan informasi, membujuk, mempengaruhi dan meyakinkan. 

Menurut Keppler, iklan atau advertising berasal dari bahasa Latin, yaitu 

advere, yang artinya mengalihkan pikiran atau gagasan kepada pihak lain. 



Wells (2003:1) mengatakan bahwa “Advertising is paid non-personal 

communication from an identified sponsor using mass media to persuade or 

influence an audience”. Definisi yang sama dikatakan oleh Duncan (2005:9), 

“Advertising is nonpersonal, paid announcements by an identified sponsor.”  

Menurut seorang ahli pemasaran, Kottler (1991:237) mengartikan iklan 

sebagai bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi barang produk 

atau jasa yang yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar. Sedangkan St. 

John (1994:43)) mendefinisikan iklan secara lebih singkat, yaitu “Advertisement 

are persuasive communication.” Iklan adalah suatu bentuk komunikasi persuasf 

atau bujukkan. sehingga inti dari iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menginformasikan suatu produk dengan tujuan yang bersifat 

persuasif atau suatu bujukkan. 

Pada umumnya, iklan dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan yang 

baik dari sasaran iklan dalam hal ini ialah publik. Yaitu dengan mengharapkan 

sasaran iklan akan membeli produk yang diiklankan. Hal ini sejalan dengan tujuan 

iklan yang dikemukakan oleh Wright (1980:302) yang menyatakan bahwa: “The 

ultimate purpose of most advertising is to persuade the prospect to buy particular 

product”. Tujuan utama iklan adalah memaksa sasaran iklan untuk membeli 

produk tertentu. 

Secara lebih spesifik Wright (1980:376) menjelaskan: “Most advertisement, 

however, is one-way communication. The prospect, or the receiver of the 

message, has no opportunity to ask questions or even to indicate to advertiser 

whatever the message has been received”. Kebanyakan iklan merupakan 



komunikasi satu arah. Sasaran iklan, atau penerima pesan, tidak mempunyai 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau bahkan untuk 

mengindikasikan kepada pengiklan apapun pesan yang telah didapat. 

Kesimpulan dari definisi di atas ialah iklan memang bertujuan untuk 

memperkenalkan suatu produk atau membangkitkan kesadaran akan merek (brand 

awareness), citra merek (brand image), citra perusahaan (corporate image), 

membujuk para sasaran iklan umumnya publik untuk membeli produk yang 

ditawarkan, memberikan informasi, dan lain-lain. 

Dalam mendukung tercapainya tujuan sebuah iklan, penulis naskah iklan 

harus memperhatikan bahasa yang digunakan. Seperti yang diungkapkan oleh St. 

John (1994:43): “The language used in advertisements is very carefully chosen to 

have special effects. The words will create images as well as convey information 

and often there will be more than one meaning to some expressions”. Bahasa 

yang digunakan dalam periklanan dipilih dengan sangat hati-hati untuk 

menimbulkan efek-efek khusus. Kata-kata akan membentuk citra sebagus 

informasi yang terkandung dan seringkali akan ada lebih dari sekedar satu 

pemahaman makna untuk berapa ekspresi.  

 

2.4.1.1 Jenis-Jenis Iklan 

Menurut Bittner (1986) yang dikutip oleh R. Widyatama dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Iklan, mengatakan bahwa ada 2 jenis iklan, yaitu: 

1. Iklan Standar, ialah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan 

memperkenalkan barang, jasa, pelayanan untuk kunsumen melalui media 



periklanan. Umumnya iklan standar ditangani oleh perusahaan 

periklanan secara profesional, pesan dalam iklan standar disusun secara 

mantap baik dalam kata-kata, kalimat, pemilihan gambar, dan warna.  

2. Iklan Layanan Masyarakat (ILM), ialah iklan yang bersifat non-profit 

atau tidak mengutamakan sisi komersial untuk menghasilkan 

keuntungan. Walaupun tidak nonprofit, ILM tetap mengharapkan 

keuntungan namun keuntungan yang diharapkan berupa keuntungan 

sosial, bukan keuntungan komersial secara langsung. 

Sedangkan definisi menurut R. Widyatama sendiri pembagian jenis-jenis 

iklan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Media yang Digunakan; 

Iklan terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu sebagai berikut: 

• Iklan above the line: surat kabar, majalah, tabloid, televisi, radio, dan 

media interaktif internet. 

• Iklan below the line: leaflet, poster, spanduk, baliho, bus panel, bus 

stop, point of purchase(POP), stiker, shop design flayers, hanging 

display, dan sebagainya 

2. Berdasar Tujuan; 

Iklan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: iklan komersial dan iklan non 

komersial. 

3. Berdasarkan Bidang Isi Pesan; 

Adapun beberapa jenis iklan yang dilihat dari isi pesan yang 

dikandungnya, yaitu sebagai berikut: 



a. Iklan Politik, misalnya tentang partai politik, pemilihan umum, dan 

sebagainya. 

b. Iklan Pendidikan, misalnya penerimaan mahasiswa baru, beasiswa, 

wisuda, kursus, dan sebagainya. 

c. Iklan Kesehatan, misalnya pengobatan alternatif, obat-obatan, alat-

alat kedokteran, rumah sakit dan fasilitasnya, dan sebagainya. 

d. Iklan Kecantikan dan Perawatan Tubuh, misalnya tentang kosmetika, 

pemutih kulit, shamphoo, sabun mandi, pasta gigi, dan sebagainya. 

e. Iklan Pariwisata, misalnya ekspose keindahan wilayah tertentu, 

tempat yang indah untuk liburan, tawaran perjalanan wisata, dan 

sebagainya. 

f. Iklan Hiburan, misalnya pertunjukan sirkus, film, drama/teater, opera 

konser, program siaran hiburan, iklan parodi dan sebagainya. 

g. Iklan Olahraga, misalnya tentang sepakbola, soft ball, golf, billiard, 

catur, menembak, panahan, bridge, dan sebagainya. 

h. Iklan Hukum, misalnya iklan bantahan, peringatan akan hak cipta, 

pemanggilan dan sebagainya. 

i. Iklan Lowongan Pekerjaan / Recruitmen, misalnya tentang info 

kesempatan untuk bekerja, recruitmen tentara, dan sebagainya. 

j. Iklan Dukacita, iklan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan dukacita/musibah atau kesedihan. 

k. Iklan Perkawinan, misalnya pemberitahuan telah, tawaran paket 

pernikahan, dan sebagainya. 



l. Iklan Makanan dan Minuman, misalnya iklan roti, mie instan, buah, 

air minum dalam kemasan, teh, kopi, coklat, permen, dan 

sebagainya. 

m. Iklan Otomotif, misalnya iklan mobil, sepeda motor, mesin-mesin 

industri, ban kendaraan, busi, bengkel/service kendaraan, salon 

mobil, dan sebagainya. Jenis iklan tersebutah yang akan menjadi 

sumber data bagi penelitian ini. 

n. Iklan Lingkungan Hidup, misalnya kelestarian hutan, pencegahan 

pencemaran lingkungan, pemakaian air tanah, dan sebagainya. 

o. Iklan Media, yaitu iklan mengnenai media itu sendiri. 

4. Berdasarkan Komunikatornya atau Pihak yang menyampaikan Pesan; 

Berdasar kategori ini, iklan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu iklan 

personal, iklan keluarga, dan iklan institusi. 

5. Berdasarkan Wujud Produk yang Diiklankan; 

Menurut kategori ini, iklan dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu iklan 

barang; iklan jasa serta iklan barang-jasa (campuran). 

6. Berdasarkan Khalayak Sasaran Iklan; 

Berdasar khalayak sasaran yang hendak dituju oleh iklan itu sendiri, 

maka iklan dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu iklan untuk pengguna 

akhir, iklan untuk distributor/pengecer, dan iklan untuk pabrik. 

7. Berdasarkan Cakupan / Wilayah Sasarannya;  

Pembagian wilayah ini cenderung mengikuti perpaduan antara 

pembagian wilayah administrasi sebagaimana ditetapkan oleh negara 



dan coverage media itu sendiri. Adapun pembagian berdasar kategori 

ini, yaitu iklan lokal, iklan regional, iklan nasional dan iklan 

internasional. 

8. Berdasarkan Fungsinya; 

Iklan memiliki banyak sekali kemungkin fungsi, tergantung pada isi 

pesan itu sendiri. Berbagai macam fungsi tersebut secara sederhana 

dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu iklan informasi, iklan 

persuasi, iklan mendidik, dan iklan parodi. 

9. Berdasar Teknik Pendekatan Penyampaian Pesan. 

 

2.4.2 Ihwal Slogan 

Slogans atau taglines sama saja dengan headlines iklan. Kata slogan berasal 

dari istilah bangsa Gael untuk kata ”Battle cry”. Slogan memiliki definisi yang 

berbeda-beda. Pada (http://en.wikipedia.org/wiki/slogan), slogan didefinisikan 

sebagai: “A memorable phrase used in political or commercial context as 

repetitive expression of an idea or purpose.” Sebuah frasa yang mudah diingat 

yang biasa digunakan dalam konteks politik ataupun komersial sebagai sebuah 

ekspresi perulangan dari sebuah ide atau tujuan. 

Perbedaan slogan politik dan slogan iklan adalah: “A political slogan 

generally expresses a goal or aim (Workers of the World, unite!”) whereas an adv 

slogan is most often intended as a memorable identifier (the real thing”). 

(http//en.wikipedia.org/wiki/advertisingslogan). Sebuah slogan politik biasanya 



mengekspresikan suatu tujuan atau maksud, sedangkan slogan iklan seringkali 

dimaksudkan sebagai sebuah pengenal yang mudah diingat.’ 

Menurut Rannu (1998:2) mengatakan bahwa: “Slogan is the sentence that 

distinguishes advertisements from both each other and texts. Slogan may be 

compared with the headline of the article. A slogan has to be short, striking, easy 

to remember, and different from another advertisements. It is usually placed on 

the top of the advertisement and designed catch the eye of the reader”. Slogan 

adalah kalimat yang membedakan iklan satu dengan yang lain dan teks. Slogan 

dapat dibandingkan dengan headline sebuah artikel. Sebuah slogan harus 

sederhana, singkat, mencolok, mudah diingat dan berbeda dengan iklan-iklan 

lainnya. Slogan biasanya diletakkan di bagian atas iklan dan dirancang untuk 

menarik perhatian pembaca. 

Kesimpulannya, slogan ialah sebuah frasa, klausa, kalimat, ataupun ujaran 

singkat yang mudah diingat yang biasanya digunakan dalam konteks politik 

ataupun untuk hal yang bersifat komersial sebagai sebuah ekspresi perulangan 

dari sebuah ide atau tujuan yang sudah dikenal yang dimiliki oleh suatu kelompok 

tertentu. Slogan iklan adalah sebuah frasa, klausa, kalimat, ataupun ujaran singkat 

yang membedakan iklan satu dengan yang lain dan teks lainnya yang digunakan 

sebagai alat yang paling efektif dalam menggambarkan fokus terbaik suatu 

produk. 

 

 

 



2.4.2.1 Slogan Sebagai Kalimat Kreatif 

Untuk menciptakan daya tarik pesan sebuah iklan, terkadang sebuah biro 

iklan menghadirkan suatu teknik, yaitu teknik propaganda, salah satunya ialah 

teknik slogan. 

Menurut Liliweri dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan, 

pengertian slogan ialah sebagai berikut: 

“Slogan adalah ungkapan kata atau atau kalimat yang dirumuskan dalam 
bentuk ringkas tetapi padat tentang suatu produk agar mudah diingat dan 
mengikat emosi khalayak” 
 

 Teknik slogan ini sebenarnya seringkali digunakan dalam propaganda 

serta kampanye politik, akan tetapi kini telah sering dimasukkan dalam teknik 

periklanan. 

Orang-orang kreatif dalam sebuah biro iklan dalam dunia periklanan 

haruslah menemukan kata-kata yang menarik, mudah untuk diingat, dan menarik 

perhatian. Selain itu, gaya, nada, dan format slogan juga harus ditemukan untuk 

melaksanakan pesan dari sebuah iklan. Semua unsur tersebut harus dapat 

menyampaikan suatu citra dan pesan yang terpadu. Seiring dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Bovee (1986:274) “Rhyme, rhythm, and alliteration are 

valuable copy ads to use when writing slogan”. 

Oleh karena itu, harus ditentukan terlebih dahulu ciri-ciri dari slogan itu 

sendiri. Kotler (1998:24)  mengatakan bahwa ciri-ciri dari slogan tersebut ialah 

sebagai berikut: 

1. Singkat, 

2. Mudah diingat, 



3. Menarik Perhatian. 

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bovee (1986:274) mengatakan 

bahwa suatu slogan yang efektif haruslah “Short, Easy to understand, memorable, 

and easy to repeat.” Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuat 

slogan yang efektif. Slogan tersebut haruslah singkat padat, mudah untuk 

dimengerti, mudah diingat, dan mudah untuk diulang. 

Disamping slogan memiliki ciri-ciri tertentu, slogan juga memiliki suatu 

tujuan. Menurut L. Bovee dan William F. Arens (1986:274) dalam bukunya 

Contemporary Advertising, mengatakan bahwa: “Slogan have two basic purposes. 

The first is to provide continuity for a campaign. The second is to reduce a key 

theme or idea the company wants associated with its product or itself to a brief”.  

Slogan memilikki dua tujuan dasar dasar yaitu yang pertama ialah untuk 

menetapakn keberlanjutan untuk sebuah kampanye. Kedua, untuk mengurangi 

suatu maksud pokok atau gagasan perusahaan yang ingin dihubungkan dengan 

produk atau perusahaannya sendiri untuk suatu laporan singkat. 

 
 


