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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Sintaksis 

Sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari 

bagaimana kata disusun menjadi unit yang lebih besar seperti frasa, klausa dan 

kalimat. Menurut Saeed sintaksis adalah sistem dan kategori yang mendasari 

pembentukan kalimat seperti  Saeed (1997: 3) mengatakan “syntax is the system 

of rules and categories that underlines sentences formation in human language”. 

Kemudian dipertegas oleh Yule (1998: 4) yang mengatakan “Syntax is the study 

of relationship between linguistic form, how they arranged in sequence, and 

which sequences are well-formed”. Dari pendapat tersebut dipahami bahwa sintak 

adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bentul linguistik, dan bagaimana 

linguistik tersebut disusun menjadi urutan yang benar. 

Lebih lanjut Miller (2002: 13) berpendapat bahwa “Syntax is the study of 

the principle and rules for constructing sentences in natural languages. Sintaksis 

mempelajari prinsip dan aturan untuk membuat kalimat.  

Kemudian Householder (1972: 11) mengatakan bahwa “Syntax is the 

study of the devices by which a language express the semantics (or logical or 

psychological) relations between and among the various part of sentences”. 

Dalam hal ini Householder menyatakan bahwa sintaksis adalah ilmu yang 

dengannya sebuah bahasa mengungkapkan hubungan semantis antara beragam 

bagian dalam kalimat. 
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Dari pendapat para ahli bahasa tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membahas struktur kalimat, klausa, dan 

frasa beserta aturan-aturannya. 

 

2.1.1 Kategori  

Kategori adalah fakta dasar mengenai kata dalam semua bahasa adalah 

kata-kata tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelas kata. O‟Grady,et,al 

(1996:182) 

Pendapat O‟ Grady (1996: 182) tentang kategori sintaksis ini adalah 

sebagai berikut,   

“A fundamental fact about words in all human language is that they can 

be grouped together into a relatively small number of classes, called 

syntactic categories”. This classification reflects a variety of factors, 

including the type of meaning that words express, the type of affixes that 

they take, and the type of structures in which they can occur”. 
 

Selanjutnya O‟Grady, et. al, (1996 : 182-183) membagi kategori sintaksis 

menjadi dua kategori, yaitu lexical categories dan non-lexical . Lihat Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 

Syntactic Categories 

 Lexical Categories Example 

Noun ( N) 

Verb (V) 

Adjective (Adj)  

Preposition (P) 

Adverb  (Adv) 

Pierre, bravery, wheat, policy 

Arrive, discuss, melt, hear, remain 

Good, tall, silent, old, beautiful 

To, in, on, near, at, by 

Yesterday, silently, slowly, quietly, quickly 

Non- Lexical Categories Example 

Determiner (Det) 

Degree Word (Deg) 

Qualifier (Qual) 

Auxiliary verb (Aux) 

Conjunction (C) 

The, a, this, these 

Too, so, very, more, quite 

Always, perhaps, often, never, almost 

Will, can, may, must, should, could 

And, or, but 
   Sumber : O‟ Grady, et.al (1996: 182) 
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Dari ke-empat kategori sintaksis yang paling banyak dibahas  adalah Noun 

(N), Verb (V), Adjective (Adj), dan Prepositional (Prep). Unsur-unsur ini disebut 

kategori leksikal. Menurut O‟ Grady,et, al (1996:182) Kategori leksikal ke-5 yang 

juga jarang dibahas adalah Adverb (Adv) yang kebanyakan diturunkan dari 

adjective. kategori lainnya adalah kategori nonleksikal atau fungsional yang 

meliputi Determiner (Det), Auxiliary verbs (Aux), Conjunction (Conj), dan 

Degree Word (Deg).  

Umumnya unsur-unsur ini memiliki makna yang sulit untuk didefinisikan 

ataupun dibandingkan dengan kelompok kata berkategori leksikal. Contohnya, arti 

kata benda hill lebih mudah untuk dijelaskan daripada arti kata sebuah determiner 

seperti “the” atau auxiliary seperti would. 

 

2.1.2 Struktur Sintaksis 

Bila definisi sintaksis yang telah dipaparkan sebelumnya diamati, sintaksis 

berhubungan dengan bagaimana kata sebagai unit atau tatatran terkecil disusun 

menjadi frasa, frasa menjadi klausa, dan klausa menjadi  kalimat. Dengan kata 

lain sintaksis berhubungan struktur sebuah kalimat atau bagaimana sebuah 

kalimat atau bahkan sebuah phrasa dibangun. 

 

2.1.2.1 Frasa  

 Sebelum membahas frasa, penulis mengutip beberapa pendapat para ahli 

bahasa tentang frasa. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau 

lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa, seperti yang dinyatakan 
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oleh Swan (1995 : XXVI) “ Phrase are two or more words that function together 

as a group”.  

Contoh : 

(1) Blue eyes 

Contoh satu adalah frasa karena merupakan kelompok kata atau group kata 

yang terdiri atas dua kata blue dan eyes, dan merupakan satu kesatuan makna 

yaitu „mata yang berwarna biru‟ dan tidak dimaknai secara terpisah blue adalah 

biru dan eyes adalah mata.  Bila diperhatikan, blue-eyes tersebut dibentuk oleh 

adjectiva blue dan nomina eyes. 

O‟ Grady menyatakan bahwa “Phrases are built around a „skeleton‟ 

consisting of two levels. Each level of phrase structure can be thought of a sort of 

„hook‟ to which elements of different types can be attached”. Frasa itu „dibangun‟ 

di sekitar suatu kerangka yang terdiri dari dua tingkatan. Setiap tingkatan struktur 

frasa dapat dianggap sebagai „kail‟ bagi elemen-elemen dari berbagai macam tipe 

berbeda yang dapat dipasangkan. 

Pada frasa terdapat kata yang menurut istilah O‟ Grady adalah hook atau 

„kail‟ tempat mengaitkan kata lain sehigga membentuk sebuah frasa, kata tersebut 

dinamai head. Pada Contoh 1 misalnya, eyes, berfungsi sebagai head dan blue 

sebagai kata yang dikaitkan kepada head sehingga membentuk frasa blue eyes.  

Selanjutnya O‟ Grady menjelaskan bahwa frasa dapat hanya terdiri atas 

head saja, “….it is possible to have a phrase in which only the h dead position is 

filled. (1996: 185). Kemudian O‟ Grady menambahkan, meskipun head dapat 

hanya terdiri atas head saja, pada umumnya head seringkali disertai determiner, 

qualifier, degree word yang disebut dengan istilah specifier. 
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 O‟ Grady menambahkan “Specifier helps to make more precise the 

meaning of the head”. (1996: 186). Menurut O‟ Grady specifier menyebabkan 

makna head menjadi lebih jelas. Contoh 1 kata blue yang berfungsi sebagai 

specifier membuat makna head dalam hal ini eyes menjadi lebih jelas, lebih tepat, 

maknanya menjadi lebih specific. O‟Grady lebih jauh mencontohkan frasa dengan 

struktur specifier dan head sebagai berikut 

Contoh : 

(2)   NP                    (3)    VP      (4)     AdjP               (5)      PP 

 

Det             N       Qual             V Deg            A Deg         P 

 

The           books      Never           eat  quite         certain  almost            in 

 

Pada contoh 2 yang kata books berfungsi sebagai head dan the berfungsi 

sebagai specifier. Sedangkan pada contoh 3 kata eat berfungsi sebagai head dan 

Never berfungsi sebagai specifier. Untuk contoh 4 kata certain berfungsi sebagai 

head dan kata quite berfungsi sebagai specifier dan contoh 5 kata in berfiungsi 

sebagai head dan almost berfungsi sebagai specifier. 

Lebih jauh kemudian O‟Grady berpendapat bahwa frasa dapat ditambah 

dengan complement. “In addition to specifier and the underlined head, the 

phrases also contain a complement”. (1996: 187). 

Contoh:  

(6)   PP 

 

 

 Head         complement 

 

            In             the house  
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Contoh frasa pada contoh 6 merupakan preposition phrase karena head-

nya preposisi dan the house adalah complement. 

(7)   VP 

 

Qual           V                       NP 

 

                                     Det               N 

              Never        eat                a            hamburger 

Contoh frasa pada contoh 7 merupakan Verb Phrase karena head-nya 

verb, dengan demikian never eat a hamburger adalah verb phrase. 

Selanjutnya O‟Grady memberi nama frasa sesuai dengan kategori yang 

menduduki posisi head. Misalnya in the house, in pada phrasa tersebut berfungsi 

sebagai head atau menduduki posisi head. Kata tersebut berkategori preposition, 

dengan demikian in the house adalah prepositional phrase atau frasa preposisi. 

Selanjutnya O‟Grady mengelompokkan frase kedalam frasa nomina, verba, 

adjectiva, adverb dan frasa preposisi. 

a. Frasa Nomina 

Frasa nomina adalah group kata yang head-nya adalah nomina. Di dalam 

kalimat frasa nomina berfungsi sebagai subjek, object, atau complement. 

Pendapat A. Payle (1995:44) tentang frasa nomina adalah: 

“The noun phrase is a group of words that ends with a noun. It can 

contain determiners (the, a, this, etc), adjectives, adverbs, and nouns. It 

can not begin with a preposition.  
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Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa frasa nomina dapat dibentuk 

dengan Determiner+Nomina, atau Adj+Nomina, dan tidak bisa diawali dengan 

preposisi. Diperkuat oleh pendapat Andrew Carnie (1988:198) “A determiner is a 

structure word that precedes and modify a noun, the prototypical members of the 

set being the articles a∕an and the”. 

Kemudian Thomas Linda (1993 : 6) mengemukakan bahwa 

“Determiners are a small group of words and they act to limit or determine to 

some extent the possible range of things which the noun can refer to”. 

Berikut adalah contoh frasa nomina. 

(8) The books 
              NP  

  

     Det           N 

 

                The           Books 

Contoh frasa pada contoh 8 merupakan Noun Phrase karena Determiner 

dan Nomina dan tidak bisa di awali dengan preposisi. 

(9) This book about Australia is longer than that one. 

  NP 

 

Specifier        head   complement 

 

     This        book      about Australia 

Contoh frasa pada contoh 9 merupakan noun phrase karena kata this 

merupakan specifier dan berada sebelum head, kata book merupakan head, dan 

complementnya adalah kata about Australia. 
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b. Frasa Verba 

Sesuai dengan paparan sebelumnya, kategori frasa ditentukan oleh 

kategori kata yang menjadi head. Frasa verba adalah frasa yang terdiri dari 

gabungan kata dengan verba sebagai head-nya.  

Seperti yang di contohkan O‟ Grady (1987: 196) 

Contoh: 

(10)  Never eat 
   VP 

       

    Qual               V 

 

  Never                 eat 

Contoh 10 merupakan gabungan kata never dari verba eat; eat pada 

kelompok kata tersebut berfungsi sebagai head. Frasa verba dapat dibentuk 

dengan Qual+ V. 

Menurut A. Payle (1995: 54) bahwa “The verb phrase consists of the 

mainverb and any auxiliaries”. Frasa verba terdiri dari verba utama dan auxiliary.  

Contoh : 

(11) Never eat a hamburger 
    VP 

           NP 

 

   Qual      V       Det           N   

   

 

   Never    eat     a      hamburger 

Contoh 11 merupakan gabungan kata yang terdiri dari verba utama dan 

auxilary . 
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c. Frasa Ajektiva 

Frasa ajektiva adalah frasa yang terdiri dari gabungan kata dengan ajektiva 

sebagai head-nya. 

Contoh: 

(12) Quite certain 
           AdjP 

 

   Deg              Adj 

 

  Quite           certain 

Contoh 12 merupakan gabungan kata yang dimana kata certain adalah 

head-nya. Frasa adjektif teridiri atas Degre word+ Adj dan Adv+ Adj 

Menurut  Thomas Linda (1993 : 24) mengemukakan bahwa  

“A degree (deg) as its name suggest, tells us to what degree something is 

done, as in very loudly. Other degree adverb include word like quite, too, 

higly, extremely, moreles, rather, and degree adverb is here said to modify 

or limit the sense of an adverb”.   

 

(13) extremely expensive 

AdjP 

   

                 Adverb     Adj 

    

   extremely          expensive 

Contoh 13 merupakan gabungan kata adverb dengan ajektiva sebagai 

head-nya. 
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d. Frasa Adverbia 

Frasa adverbia adalah frasa dengan adverb sebagai head-nya. 

Menurut Roberts (2002 : 22) frasa adverbia digunakan sebagai kata 

keterangan. 

Advp → (Deg)   Adv... 

(14)Very quickly 
AdvP 

 

   Specifier     Adv 

 

       Very                 quickly 

Very merupakan specifier dan quickly merupakan adverb. 

Dari contoh 14 dapat diketahui bahwa kata quickly adalah head-nya. 

e. Frasa Preposisi 

Dalam frasa preposisi, preposisi berfungsi sebagai head. 

Menurut Roberts dan Malina (2002 : 22) frasa nomina preposisi, dalam kalimat 

berfungsi sebagai keterangan, ditandai dengan hadirnya preposisi sebagai unsur 

pembentuk frasa. PP → P    (NP)... 

(15)In the park 
PP 

 

     P   NP 

      

          Det                 N 

 

 In        the                park 

In the park merupakan Prepositional Phrase (PP), kata In merupakan 

preposisi sekaligus inti dari frasa. 
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2.1.2.2 Klausa 

Berdasarkan pendapat Treask (1999: 35) “Traditionally, a clause is a 

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

consist of one or more clause”.  Dari pendapat Treask dapat dipahami bahwa 

klausa terdiri atas subyek dan predikat dan setiap kalimat terdiri atas satu atau 

lebih klausa.   

Lebih lanjut Frank (1972: 222) mengelompokkan klausa menjadi dua 

seperti berikut ini: 

a. Klausa Bebas (Independent Clause) 

Menurut Frank (1972 : 222) bahwa “ The independent clause is a full 

predication that may stand alone as a sentence”. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa klausa yang dapat berdiri sendiri di sebut independend clause.  

Contoh : 

(16)  I am running 

Kata “running” pada contoh (16)  dapat berdiri sendiri karena memiliki 

makna yang sempurna maka jika kata I am di hilangkan kata running masih 

memiliki makna dan klausa yang dapat berdiri sendiri disebut independent clause. 

(Frank 1972: 222) 

 

b. Klausa Terikat  

Menurut Frank (1972 :222) bahwa “The dependent clause has special 

introductory word that makes predication depend on an independent clause”. 

Klausa terikat memiliki kata pengantar tertentu yang menjadikannya bergantung 

pada sebuah klausa bebas. 
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Contoh : 

(17) when she read a book. 

Contoh (17) tidak bisa dikatakan independend clause karena tidak 

memiliki makna yang sempurna.  

Sedangkan menurut pendapat Longman (1987 : 1289), “Sentence is a 

group of words that usually contains a subject and a verb, expresses a complete 

idea or asks a question, and that, when written in English begins with acapital 

letter with a full stop”. Kalimat dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

simple sentence (kalimat tunggal), compound sentence (kalimat majemuk setara), 

complex sentence (kalimat majemuk bertingkat), compound-complex sentence 

(kalimat majemuk setara bertingkat). 

 

2.1.3 Modifier  

Menurut Kridalaksana (2001: 139) menerangkan bahwa modifikator                      

atau modifier adalah unsur yang membatasi, memperluas atau  menyifatkan                

induk frasa. Modifier memiliki fungsi yang sama dalam dua bahasa yaitu 

memberikan batasan yang jelas terhadap inti frasa. Modifier dibagi menjadi                     

2 (dua), yaitu: 

1. Pre-modifier 

Kies (1995:96) dalam Modern English Grammar, The phrases 

menjelaskan bahwa “pre-modification which comprises all the modifying or 

describing constituents before the head, other than the determiners”. Dari 

pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pre-modifier adalah modifier yang di 
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letakkan sebelum induk frasa (head), pre-modifier dapat berupa ajektiva, nomina, 

partisipel (participle), kata bilangan tingkat (ordinal number), frasa genetif 

(genitive phrase).  

Contoh : 

a.  Those new house, all the latest gossip (adjective) 

b. Brick walls, my car wheel (noun) 

 

2. Post-modifier 

Kies (1995:96) dalam Modern English Grammar, The phrases 

mengatakan bahwa “postmodification, those which comprise all the modifying 

constituents placed after the head”. Past-modifier adalah modifier yang 

diletakkan setelah head. Modifier ini dapat berupa frasa preposisi (prepositional 

phrase), klausa ajektif (relative clause), frasa ajektif (adjective phrase), klausa 

infinitive (infinitive clause), klausa non-finitif (non-finitive clause) atau klausa 

partisipel (participial clause) dan komplemen (complement) 

Contoh: 

a. Troops in Iraq (prepositional phrase) 

b. The car which  Whitney Houstan used to drive (relative clause) 

 

2.2 Ambiguitas 

Ambiguitas timbul dari berbagai variasi ujaran atau struktur. Jika                     

kita mendengar ujaran seseorang atau membaca sebuah tulisan, terkadang                   

kita sulit memahami maksud si penulis. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

keanekatafsiran atau kekaburan makna. Variasi ujaran atau struktur yang  
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memiliki lebih dari satu makna disebut ambiguitas. Berikut penulis mencoba 

menguraikan definisi ambiguitas , merujuk pada beberapa pendapat ahli bahasa 

antara lain,   

Rodman dan Fromkin (1993:129)  menyatakan bahwa “A word or 

sentence is ambiguous if it can be understood or interpreted in more than one 

way”, sebuah kata atau kalimat dikatakan ambigu jika dapat dimengerti atau 

ditafsirkan lebih dari satu cara. Lebih lanjut Rodman, Fromkin Hurford dan 

Heasley (1984:121) mengatakan bahwa ambiguitas adalah “A word or sentence is 

ambigous when it has more than one sense. Dari pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa sebuah kata atau kalimat dapat disebut ambigu apabila kata atau 

kalimat tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai tafsiran atau mempunyai lebih 

dari satu makna. 

Sejalan dengan dua definisi tersebut Kroeger (2005:26) menyatakan 

“ambiguity is a sentence can have more than one meaning, sentence of this type 

are said to be ambiguous, meaning that the same string of words can be 

interpreted in more than one way”. Ambiguitas merupakan kalimat yang 

memiliki lebih dari satu makna, kalimat yang memiliki tipe seperti ini disebut 

ambiguitas. 

Dari pendapat para ahli bahasa tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

ambiguitas adalah sebuah kata atau kalimat yang dapat ditafsirkan lebih dari satu 

makna. 
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2.2.1  Jenis-jenis Ambiguitas 

Rodman dan Fromkin (1983: 169) membagi ambiguitas ke dalam                       

3 (tiga) jenis seperti berikut ini. 

 

2.2.1.1 Ambiguitas Leksikal 

Ambiguitas leksikal, menurut Rodman dan Fromkin (1983:169) adalah 

“Sentences maybe ambiguous because they contain one or more ambiguous 

word”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kalimat bisa disebut 

ambiguitas  bila kalimat tersebut mempunyai satu atau lebih kata yang memiliki 

arti ganda. 

Kemudian Hurford et al. ( 1983 : 128) menyatakan bahwa 

“Any ambiguity from the ambiguity of a word is a lexical ambiguity”, dan 

“A sentences which ambiguous because its word relate to each other in 

different way, even though none of the individual word are ambiguous is 

structurally (or grammatically) ambiguous.” 

 

Dari pernyataan tersebut nampak bahwa ambiguitas leksikal adalah 

ambiguitas yang disebabkan oleh ambiguitas dari satu kata. 

 

2.2.1.2 Ambiguitas Struktur / Gramatically 

Ambiguitas pada tingkat gramatikal timbul karena terdapatnya lebih dari 

satu penafsiran makna pada suatu kalimat. Menurut Rodman dan Fromkin (1983 : 

172)  ambiguitas struktur adalah “Structural ambiguity is the structure of the 

sentence that permits more than one interpretation rather than the words in the 

sentences”.  



21 

 Hurford et, al (1984 :128) menyatakan bahwa “A sentences which is 

ambiguous because its words related to each other in different ways, even though 

none of the individual words are ambiguous, is structurally (grammatically) 

ambiguous”. Menurut Huford, suatu kalimat bersifat ambigu karena kata-katanya 

berhubungan satu sama lain dengan cara yang berbeda meskipun tak satupun dari 

kata-katanya secara individual yang ambigu. Inilah yang disebut ambiguitas 

structural atau grammatical.  

Ambiguitas struktur terjadi karena suatu kalimat atau frasa memiliki lebih 

dari satu konsep yang membangunnya. Fungsi dari adanya struktur kalimat atau 

frasa adalah untuk menghubungkan konsep idea atau gagasan (conceptual 

structure) dan gagasan yang muncul (surface structure). 

 Contoh :  

(19) The horse raced past the barn fell. 

Dilihat dari struktur kalimatnya, kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai 

berikut. Sebelum mendengar kata fell, kata raced diduga sebagai predikat the 

horse karena urutan NP-VP maka V merupakan predikat NP. Interpretasi pertama 

kita adalah bahwa kuda itu berlari melewati kandang.  

Namun, begitu mendengar verba fell jelaslah bahwa predikatnya bukan 

raced, tetapi fell. Dengan demikian kalimat tersebut tidak lagi ambigu setelah 

munculnya verba fell. 
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2.2.2  Tipe Ambiguitas Struktur 

Wu Qian Light (1995: 199) mengelompokkan ambiguitas struktur sebagai 

berikut: 

1. A. Part of Speech 

Menurut Wu Qian Light “a sentence cannot be determined due to 

become part of speech a word cannot understand”. Sebuah kalimat dapat 

tidak tentu dikarenakan bagian-bagiannya yang dapat saja berfungsi lebih dari 

satu. 

Contoh : 

(20)  College demands change 

Demand dapat dipahami sebagai verb dan change sebagai noun, 

sehingga kalimat college demands change akan diinterpretasikan sebagai 

perguruan tinggi menuntut perubahan . Tetapi, demand dapat dipahami 

sebagai nomina dan change sebagai verb, sehingga kalimat contoh 20 akan 

diinterpretasikan tuntutan perguruan tinggi berubah. 

B. Noun sebagai modifier 

Contoh : 

(21)  I am an English teacher 

Wu Qian Light mengatakan “In this case could easily cause ambiguity 

in the written language”, dalam bahasa tulis, ambiguitas seperti ini dapat 

dengan mudahnya terjadi. 
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Contoh 21 dapat diinterpretasikan sebagai : 

a. Compound noun English teacher sehingga maknanya menjadi „guru 

yang menjadi pengajar Bahasa Inggris‟. 

b. Noun phrase English teacher (English as modifier) sehingga 

maknanya menjadi guru berkebangsaan Inggris. 

2. – ing word 

Contoh : 

 (22) Flying planes can be dangerous 

Diinterpretasikan sebagai : 

a. Gerund           menerbangkan pesawat berbahaya 

b. Ajektiva          pesawat yang sedang terbang berbahaya 

3. „s possessive noun 

Contoh : 

(23)  This is his teacher‟s book 

Teacher‟s book dapat diinterpretasikan sebagai : 

a. Buku milik gurunya 

b. Buku guru milik dia 

4. Infinitive Verb Phrase 

Contoh : 

(24)  The tiger is too small to kill 

Too small to kill dapat diinterpretasikan sebagai terlalu mudah untuk dibunuh 

atau terlalu kecil bila dibunuh. 
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5. Transitive object structure 

Contoh : 

(25) I found jim and experienced teacher 

Jim dapat berarti jim merujuk ke experienced teacher atau ke I  

6. Pronouns  

Contoh : 

(27)   The man informed his brother that he should lose weight 

He dapat merujuk ke the man atau ke his brother 

7. Adverbial modifier 

Contoh : 

(28)  The people who saw the play frequently praised it 

Kata frequently dapat menjadi modifier untuk verb saw atau praised. 

8. Coordinate Conjunction 

Menurut Jhon (2006: 134) mengatakan bahwa “A conjunction is a word used 

to connect words, phrases or clauses”. Konjungsi adalah kata yang digunakan 

untuk menghubungkan kata, frasa. 

Menurut Burchfield (1996) mengatakan bahwa “Coordinate conjunctions 

are normally used to join like with like (i.e., a noun with another noun, 

an adjective with another adjective, an adverb with another adverb, etc.)”.  The 

most common ones are and, or and but.  

Koordinat konjungsi biasanya digunakan untuk bergabung seperti dengan 

seperti (yaitu kata benda dengan kata benda lain, sebuah kata sifat dengan kata 
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sifat lain, sebuah kata keterangan lain dengan adverbia, dll). Yang paling umum 

adalah and, or dan but 

(29) Tom and Lucy are married. 

Dapat di interpretasikan: 

a. Tom menikah dengan lucy 

b. Tom dan lucy adalah dua orang yang telah menikah 

9. Attributive Modifier 

Menurut (Wheeler 1972: 311) mengatakan bahwa “An attributive is an 

adjective or adverb which, when paired with a substantive or stuff-predicate or 

verb, yields sentences which cannot correctly be given a conjunctive account” 

Atributif adalah suatu kata sifat atau kata keterangan yang, ketika dipasangkan 

dengan atau hal-hal substantif-predikat atau kata kerja, hasil kalimat yang tidak 

dapat benar diberikan account penghubung. 

“An attributive modifier typically denotes a gradable property concept, 

which is normally represented semantically as one place predicate”. (Brown, 

Dustan dan Greville Corbet, 2010). Attributive modifier merupakan konsep suatu 

kesatuan bahasa yang bertingkat yang biasanya diwakilkan secara semantis 

sebagai predikat satu tempat 

Contoh: 

(30)  Lily likes the vase on the table which she bought yesterday 

Which she bought yesterday dapat diinterpretasikan sebagai : 

a. The vase 

b. The table 
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 Pada skripsi ini penulis hanya membahas ambiguitas yang disebabkan 

oleh Coordinate Conjunction dan Attributive Modifier. 

 

2.2.2.1 Coordinate Conjunction  

Menurut pendapat Hartman and Stork mengemukakan “Conjunction is an 

uninflected word used to link together words or sentence part” (1973: 43). 

 Sesuai dengan pendapat Cobuild (1994: xix) “Conjunction is a word 

linking together two clauses, groups of word, or word”. Menurutnya  konjungsi 

adalah kata yang menghubungkan dua klausa, kelompok kata, atau 

menggabungkan kata. Berdasarkan penjelasan tersebut  dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konjungsi adalah kata penghubung  atau kata sambung. Konjungsi yang 

menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, 

adalah konjungsi dalam hubungan struktural; sedangkan konjungsi yang 

menghubungkan kalimat  dengan kalimat atau paragraph dengan paragraph adalah 

konjungsi dalam hubungan tekstual. 

Lebih lanjut Quirk et, al (1999:46&930) menyatakan bahwa coordination 

yaitu “Two or more units of the same status on the grammatical hierarchy may 

constitute a single unit of the same kind. This type of construction is termed 

COORDINATION”. Menurutnya lagi, sebagaimana subordinasi, koordinasi 

dicirikan dengan adanya jaringan kata yang disebut konjungsi. Maka, disebutlah 

dengan istilah Konjungsi Koordinasi. Bentuk konjungsi koordinasi yang paling 

umum adalah “and”, “or”, dan “but”. 

Contoh : 
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(31) The fur of polar bears is often pure white, but sometimes one will find 

a bear with grey fur. 

 Pada contoh tersebut, unit koordinasinya berupa klausa. Sebuah 

hubungannya koordinasi menggabungkan dua klausa independen. Bersama                    

ini memberikan bobot yang sama untuk ide yang dinyatakan oleh klausa                

masing-masing. Koordinasi memiliki banyak variasi dan kesulitan yang tidak 

dapat digambarkan disini, tapi pada prisipnya adalah unit-unit dan struktur-

struktur mungkin dapat ditiru tanpa mempengaruhi posisinya dalam hierarki 

gramatikal. 

 

2.2.2.2 Attributive Modifier 

Menurut Kridalaksana (2001: 139) menjelaskan bahwa modifikator atau 

modifier adalah unsur yang membatasi, memperluas atau menyifatkan induk frasa. 

Modifier memiliki fungsi yang sama dalam dua bahasa yaitu memberikan batasan 

yang jelas terhadap inti frasa.  

The attribute whose value is to be modified must be given on construction 

of the instance of this class along with the model containing the value to 

replace with. Optionally a pattern can be supplied that is a regular 

expression that the existing value must match before the replacement can 

be carried out.(www.org.apache.wicket).  

 

Atribut yang nilainya akan dimodifikasi harus diberikan pada susunan 

suatu contoh dari kelas tersebut beserta modelnya yang berisi nilai yang akan 

digantikan. Sebelum pergantian nilai dapat dilakukan, seseorang dapat saja 

memberikan suatu pola yang merupakan ungkapan umum yang maknanya sama. 
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Menurut Wheeler (1972:311) mengatakan bahwa “An attributive is an 

adjective or adverb which, when paired with a substantive or stuff-predicate or 

verb, yields sentences which cannot correctly be given a conjunctive account”.  

Atributif adalah suatu kata sifat atau kata keterangan yang, ketika 

dipasangkan dengan atau hal-hal substantif-predikat atau kata kerja, hasil kalimat 

yang tidak dapat benar diberikan account penghubung. 

“An attributive modifier typically denotes a gradable property concept, 

which is normally represented semantically as one place predicate”. (Brown, 

Dustan dan Greville Corbet, 2010). Attributive modifier merupakan konsep suatu 

kesatuan bahasa yang bertingkat yang biasanya diwakilkan secara semantis 

sebagai predikat satu tempat. 

Contoh  

(32)  Lily likes the vase on the table which she bought yesterday 

Which she bought yesterday dapat diinterpretasikan sebagai : 

c. The vase 

d. The table 

Fragmen which she bought yesterday di atas merupakan atribut yang 

secara tidak langsung dapat merupakan predikat dari the vase atau the table, jika 

dilihat sesuai dengan konstruksinya. 

 

2.2.3 Meminimalisasi Ambiguitas  

Ambiguitas dapat diminimalisasi dengan jalan menambah unsur, baik 

unsur segmental ataupun unsur suprasegmental. Penambahan unsur segmental 
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yang dimaksud adalah penambahan unsur berupa kata-kata tambahan misalnya 

kata black tentunya belum jelas, namun jika ditambah black board kata tersebut 

menjadi lebih jelas. Selain penambahan unsur segmental ambiguitas dapat 

diminimalisasi dengan jalan menambah unsur suprasegmental. Unsur 

suprasegmental tersebut dapat berupa jeda, nada atau tekanan.  

Adapun untuk meminimalisasi ambiguitas pada tingkat struktural dapat 

digunakan tree diagram. Melalui tree diagram frasa atau kalimat yang dapat 

dijabarkan frasa atau kalimat yang ambigu dapat dipaparkan berdasarkan kelas 

katanya sehingga  dapat terlihat jelas ambiguitasnya. (Ullman, 1972: 159) 


