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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

Kata sintaksis berasal dari Yunani “sun”  yang berarti “dengan” dan 

“tattein”  yang berarti “menempatkan”. Jadi, secara etimologis istilah tersebut 

berarti “menempatkan secara bersama-sama; kata-kata menjadi kelompok kata 

atau kalimat dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat (Verhaar, 1979:70).  

Richards et al., (1985:284) mengemukakan  the study of how words are 

combined to form sentences and the rules which govern the formation of sentences 

are called syntax. Jadi, menurutnya, yang dimaksud dengan sintaktis mencakup 

dua hal, yaitu studi tentang bagaimana kata-kata membentuk kalimat dan pokok-

pokok aturan yang mengatur pembentukan kalimat. Dari definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sintaktis mencakup hubungan antarkata, frase, ataupun klausa 

dalam kalimat serta aturan-aturan yang terlibat dalam pembentukan kalimat.  

Menurut Ramlan (1995: 21) sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu 

bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. 

Sintaktis sebagai bagian dari ilmu bahasa berusaha menjelaskan unsur-unsur suatu 

satuan serta hubungan antara unsur-unsur itu dalam suatu satuan, baik hubungan 

antara fungsional maupun hubungan maknawi. Unsur-unsur yang dimaksud oleh 

Ramlan adalah unsur-unsur yang membentuk wacana berupa kalimat, kalimat 

terbentuk dari unsur yang berupa klausa terdiri dari unsur-unsur yang berupa 

frase, dan frase terdiri dari unsur-unsur dalam bentuk kata.  
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Verhaar (1977:70) menyatakan bahwa secara sistematis sintaksis dibagi ke 

dalam tiga tataran: fungsi, kategori, dan peran sintaktis. Dari beberapa definisi di 

atas dapat disimpulkan bahwa, kajian sintaktis adalah telaah yang membahas 

mengenai hubungan antara tataran fungsi, kategori, dan peran. Satuan-satuan  

yang   dipelajari  dalam sintaksis, yaitu: kalimat, klausa, frase, dan  kata.  

 

2.1.1 Kalimat  

Kalimat menurut Kridalaksana (1982:92), adalah satuan bahasa yang 

secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final dan secara aktual maupun 

potensial terdiri atas klausa. Sebuah kalimat bisa mengandung beberapa atau 

seluruh elemen seperti subjek, predikat, modifier (yang bisa berupa penjelasan 

sifat atau keterangan), komplemen (komplemen subjektif, komplemen objektif, 

dan objek langsung), dan ekpresi bebas (ekpresi bebas seperti interjeksi, kata atau 

frase konjungtif) dan lain-lain. Richards menyatakan bahwa, “ Sentence is the 

largest unit of grammatical organization within which parts of speech (e.g noun, 

verbs, adverbs, and grammatical classes (e.g words, phrase, clause) and said to 

function” (1985:253). Menurutnya kalimat adalah unit gramatikal yang terbesar di 

mana kelas kata (nomina, verba, dan adverbia) dan kelas gramatikal (kata, frasa, 

dan klausa) berperan di dalamnya. Dari dua definisi di atas dapat ditarik simpulan 

bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil, teratas dan terbesar di mana terdapat 

kelas kata dan kelas gramatikal yang berperan di dalamnya.   
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2.1.2    Klausa  

Menurut Kridalaksana (1982:110) klausa adalah satuan gramatikal berupa 

kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan 

mempunyai potensi menjadi kalimat dan terdiri atas dua klausa yaitu klausa bebas 

(independent clause)  dan klausa terikat (dependent clause). 

Klausa menurut Richards (1985:39) adalah gabungan kata yang 

membentuk unit gramatikal, mempunyai sebuah subjek dan sebuah finite verb. 

Suatu klausa membentuk sebuah kalimat atau bagian dari suatu kalimat dan sering 

berkategori nomina, adjektiva, atau adverbia. (A clausa is a group of words which 

form grammatical unit and which contain a subject and a finite verb. A clause 

forms a sentence or parts of a sentence and often functions as a noun, adjective, 

or adverb). Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa klausa sekurang-

kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan dapat menjadi sebuah kalimat.  

 

2.1.3    Frasa 

Harman (1950:45) mendefinisikan frase sebagai A group of related words 

without a subject or predicate, acting as a single part of speech.  Contoh: That 

memory is easy to remember.  

 Frasa 

Dari peryataan tersebut dapat disimpulkan bahwa frase adalah sekumpulan 

kata yang membentuk arti baru tanpa mempunyai subjek dan  predikat. Berikut ini 

adalah jeis-jenis frasa menurut Harman yaitu:  
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- Frasa Ajektiva contoh:  She was so very happy 

                                                                F Adj 

- Frasa Nomina contoh:  I know all those good places in the country.      

                                              F N 

- Frasa Preposisi contoh: I came here at the end of the week  

                                    F Prep  

- Frasa Adverbia contoh: I spoke to him quite often indeed 

                                                                          F Adv 

 

2.1.4  Kelas Kata  

Kata menurut Hikmaya (1999:170–174) dapat diklasifikasikan menjadi 

enam (6) bagian yaitu:  

1. Noun contoh: The pants are in the drawer 

2. Pronoun contoh: This is my book  

3. Adverb contoh: I don’t play tennis very well 

4. Verb contoh: He cuts it 

5. Adjective contoh: She were beautiful 

6. Preposition contoh: The quality of this photograph is poor 

 

2.2 Semantik dan Makna  

2.2.1 Pengertian Semantik  

Semantis  adalah cabang linguistik  yang meneliti arti atau makna. Makna 

atau arti terdapat dalam tata bahasa (sintaktis) maupun leksikon. Jadi, semantis  
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dapat dibagi atas semantis  gramatikal dan semantis  leksikal. Semantis (makna) 

lesikal adalah makna yang dimiliki atau pada leksem meski tanpa konteks apapun 

atau makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan observasi indra kita, atau 

makna apa adanya. Semantis  gramatikal adalah makna gramatikal yang baru ada 

kalau terjadi proses gramatikal, contoh: 1.Sintaktisasi kata-kata “adik, menendang 

bola” melahirkan gramatikal: adik bermakna pelaku, “menendang bermakna aktif” 

dan bola bermakna sasaran. 2.Sintaktisasi dari kata-kata “adik, menulis, dan surat” 

melahirkan makna gramatikal: adik bermakna pelaku, menulis bermakna aktif dan 

surat bermakna hasil (Chaer,1994:289-290).   

1. Semantik gramatikal 

Semantik berperan dengan cara yang agak berbeda-beda menurut tataran 

sistematisnya. Misalnya, fonetik tidak berperan secara semantik. Dalam 

fonologi, fonem-fonem tidak memberikan arti, namun berperan sebagai 

pembeda makna. Contoh: rupa dan lupa, pembeda maknanya terdapat pada 

bunyi pertama [L] dan [R]. 

2. Semantik leksikal  

Semantik  leksikal menyangkut makna leksikal. Bidang yang meneliti bidang 

leksikal menurut asas-asasnya dinamai “Leksikologi”. Tugas yang lebih 

praktis, yaitu menyusun kamus di dalam disiplin ilmu dikenal dengan 

leksikografi. Jadi, semantis  leksikal ini berbeda dengan semantis  gramatikal 

yang berhubungan dengan sisitematika kebahasaan. Semantis  leksikal ini 

berhubungan dengan makna leksikal.  
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2.2.2 Definisi Makna  

 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta, (1970:624) 

sehubungan dengan pengertian kata makna terdapat keterangan sebagi berikut: 

Makna yaitu arti atau maksud. Menurut Harimurti Kridalaksana (1993:132) yang 

dimaksud dengan makna adalah: 

Maksud apa yang ingin disampaikan pembicara  

1. Pengaruh suatu bahasa dalam pemahaman atau prilaku manusia atau 

kelompok manusia.  

2. Hubungan, dalam arti kesepadanan antar bahasa dan alam di luar bahasa, atau 

ujaran dan semua hal  yang ditunjuknya. 

3. Cara menggunakan lambang bahasa. 

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selain menyangkut segi ujaran, 

makna juga menyangkut maksud si pembicara dan hubungannya antara ujaran dan 

sesuatu yang berada di luar ujaran.  

 

2.2.3 Hubungan Semantik  dengan Makna 

Semantis  adalah telaahan  makna. Semantis  menelaah lambang-lambang 

atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan 

yang lainnya, dan pengaruhnya  terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena 

itu, mencakup makna-makna kata perkembangannya dan perubahannya. 

 Secara etimologis, kata semantis  berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“Semantikos” yang memiliki arti penting; berarti, yang juga diturunkan dari 

Semainen yang berarti ”memperlihatkan” menyatakan” yang berasal dari sema 
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yang memiliki arti tanda seperti yang terdapat pada kata semaphore yang berarti 

tiang sinyal yang digunakan sebagai tanda kereta api. Semantis  menelaah serta 

mempelajari makna kata dan makna-makna yang diperoleh  masyarakat dari kata-

kata.(Tarigan, 1993:8).  

 Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Verhaar dalam bukunya Asas-

asas Linguistik  Umum (2001:385) yang menyatakan bahwa semantis adalah 

cabang linguistik  yang meneliti arti atau makna. Dari definisi-definisi  tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan  suatu studi tentang makna. 

Oleh karna itu, yang menjadi objek semantis  adalah makna. Hubungan antara 

semantis dan makna itu sendiri adalah hubungan antara suatu studi dan objek 

studinya.   

 

2.3 Verba  

2.3.1 Definisi  Verba  

Verb dalam bahasa Inggris merupakan bagian dari Parts  of Speech (Quirk, 

1985:67). Verba dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata kerja dan 

dalam bahasa Inggris disebut verb (Quirk, 1985). Definisi verba menurut Richards 

(1985:305) adalah “a word which 1. occurs as part of the predicate of sentence, 2. 

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

and 3. refers  to an action or state.  

Menurut Richards verb adalah kata yang merupakan predikat  dalam suatu 

kalimat yang dalam penggunaannya ditandai oleh adanya kategori gramatikal  

seperti kata, aspek, person, jumlah dan mood dan menunjukkan suatu perbuatan 
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atau keadaan dan verba terbagi atas dua jenis yaitu verba transitiv adalah verba 

yang membutuhkan objek untuk melengkapi maknanya. (transitive verbs require 

an object to complete their meaning); sedangkan verba intransitiv adalah verba 

yang tidak diikuti objek atau komplemen (an intransitive verb is a verb that is not 

followed by an object or a complement).  

 Menurut Kridalaksana (1993:226) verba didefinisikan sebagai berikut:  

Kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat, dalam beberapa bahasa lain 

verba memiliki ciri morfologis seperti ciri, aspek, person, atau jumlah. Sebagian 

besar verba memiliki unsur semantis perbuatan, keadaan, atau proses. Kelas ini 

dalam bahasa Indonesia ditandai dengan kemungkinann untuk diawali dengan 

kata “tidak” dan “tidak mungkin” diawali dengan kata seperti “sangat”, “lebih” 

sebagai berikut misalnya datang, naik, bekerja dan sebagainya.  

 Berkaitan dengan definisi verba, Nasr (1980:180) dalam Glossary of  

Technical Terms-nya menyatakan: Verb is a word or group of word that  tells 

what someone or something is, does, or experiences. Menurutnya verba adalah 

sebuah kata atau kelompok kata yang menceritakan apa yang seseorang atau 

sesuatu sedang alami dan perbuat.  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa verba baik di 

dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia adalah kata yang berfungsi 

sebagai predikat dan menunjukkan suatu perbuatan atau   keaadan. 
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2.3.2 Jenis Verba 

Menurut Harman (1950:94) berdasarkan objeknya verba dibagi ke dalam 

dua jenis,  yaitu verba transitiv dan verba intransitiv, sebagaimana diungkapnya“ 

Verbs may be classified according to their meaning as transitive; Berdasarkan 

keteraturan pembentuk past tense dan past participle, Verba terbagi dua yaitu 

verba beraturan (regular verb) dan verba tidak beraturan (irregular verb). Begitu 

juga halnya dengan Badudu (1985:119) menyatakan bahwa kata kerja dibagi 

menjadi dua berdasarkan objeknya,  yaitu kata kerja transitiv dan kata kerja 

intransitiv. 

 

2.3.2.1 Verba Transitif 

Berdasarkan objeknya Kridalaksana (1993:228) menyatakan bahwa verba 

transitiv adalah verba yang bisa mempunyai atau harus mendampingi objek. 

Sementara Badudu (1985:119) menyatakan bahwa kata kerja  membutuhkan 

objek, dengan kata lain objek merupakan pelengkap kata kerja itu.  

Harman (1950:94) mendefinisikan verba transitiv sebagai berikut: In a 

transitive (Lat. Transitive from trans, across, and ire, to go), the action is 

conceived as  ”going across” or “passing over from a subject or doer to an 

object or receiver; as he lifted that hammer. Therefore, every transitive verb 

requires a receiver for the action which is expressed in the voice that  subject is 

that  actor, and that  direct object is the receiver of the action; as the hammer was 

lifted by him. Contoh: John killed a bear     
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Dari pendapatnya di atas kita bisa melihat bahwa menurutnya verba 

transitiv adalah sebuah aksi yang disusun sebagai jembatan antara sebuah subjek 

atau pelaku dengan sebuah objek atau penerimanya.  

 

2.3.2.2 Verba Intransitif 

             Kridalaksana (1993:227) menyatakan bahwa verba intransitiv berdasarkan 

objeknya adalah “Verba yang menghindarkan objek; Sementara Badudu 

(1985:120) menyatakan bahwa kata kerja intransitif adalah “Kata kerja yang tidak 

membutuhkan objek; tanpa objek kata kerja itu terasa sudah sempurna”.  Contoh: 

He walks 

Harman (1950:94) berpendapat bahwa: An intransitive verb either shows 

no action at all (He is a good man, She appears amiable) or represents action as 

limited to the subject or agent; (as She walks briskly; The scheme works well) 

Sementara Frank (1993:46) menyatakan bahwa “…..An intransitive verb does not 

require an object (He is walking in the park). 

Beberapa verba intransitiv digunakan secara intransitiv dengan 

menggunakan objek berulang (Cognate Object) seperti: Run a race, Dream a 

strange dream, live a good life.  

 

2.3.2.3 Verba Beraturan  

Berdasarkan keteraturan pembentukan bentuk past tense dan past 

participle, verba terbagi menjadi Verba Beraturan (regular Verb), yaitu verba 

yang memiliki empat bentuk yang berbeda: 
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1. Bentuk dasar contoh: go 

2. Bentuk penambahan –s, -es, -ies yang digunakan pada orang ketiga tunggal 

dalam present tense.   

3. Bentuk –ed, digunakan dalam past tense dan past participle. 

4. Bentuk –ing, digunakan dalam progressive dan present participle. 

 

2.3.2.4 Verba Tidak Beraturan  

Berdasarkan keteraturan pembentukan bentuk past tense dan past 

participle, verba terbagi menjadi verba tidak beraturan (irregular verb), yaitu 

verba yang membentuk bentuk past tense dan past participle dengan cara yang 

berbeda dengan verba beraturan yang berakhiran –ed. (many of the most common 

main verbs  in English are irregular, this mean that they form their past tense 

form and their past participle form in a different way from the regular –ed 

ending) (1989:224 ). 

Dari penjelasan di atas dapat kiranya disederhanakan berdasarkan objek  

pembeda antara verba transitiv dengan verba intransitiv yaitu bahwa objek pada 

kalimat aktif transitiv dapat dijadikan subjek apa bila kalimat diubah bentuknya 

menjadi kalimat pasif; sedangkan dalam verba intransitif, komplemen tidak dapat 

dan berdasarkan keteraturan pembentuk past tense dan past participle, yaitu verba 

beraturan (regular verb) dan verba tidak beraturan (irregular verb). Verba 

beraturan memiliki empat bentuk sedangkan pembentuk verba tidak beraturan 

yang membentuk bentuk past tense dan past participle dengan cara yang berbeda 

dengan verba beraturan yang berakhiran –ed.  
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2.4 Modal  Auxiliary dan Penggunaan  

2.4.1 Definisi Modal Auxiliary 

Berdasarkan keteraturan pembentuk past tense dan past participle, verba 

terbagi menjadi: verba berarturan dan verba tak berarturan. Berdasarkan subjek: 

verba finit dan verba non finit berdasarkan  verba pembentuknya terdapat: 

1. Verba bantu (auxiliary verb) adalah verba yang membantu verba lain untuk  

membantu frase verbal. Auxiliary verb terbagi atas dua yaitu primary 

auxiliaries yang disebut juga dengan the anomalous finites artinya kata kerja 

yang tak beraturan antara lain: 

1) to be:  is, am, are, was, were  

2) to do: did, does 

3) and to have: has, had  

Contoh: did   you know it mine? 

dan  Modal Auxiliaries antara lainnya:  

1) can   6)   ought ( to ) 

2) may  7)    need   

3) must   8)    dare  

4) shall  9)    and used ( to )  

5) will  

Contoh: you may go if you finish it! 

2. Verba utama (main verb). Regular verb dan Irregular verb merupakan verba  

utama  
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Harman (1976:144) mengatakan bahwa Modal auxiliary is grammatical 

distinction in verb forms which express a speaker’s attitude to what he is saying, 

atau perbedaan gramatikal dalam bentuk kata kerja yang mengungkapkan sikap si 

penutur terhadap apa yang dia ujarkan. 

Modal auxiliary is distinction of form or a particular set of inflectional 

forms of a verb to express whether the action or state it denotes is conceived as 

fact or in some other manner (as command, possibility, or wish) yang memiliki 

arti perbedaan bentuk atau seperangkat bentuk infleksi kata kerja untuk 

mengungkapkan apakah kegiatan atau keadaan yang dinyatakan kata kerja itu 

dianggap sebagai fakta atau dalam sikap tertentu perintah, kemungkinan, atau 

harapan. (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1981:741). Jadi dapat 

disimpulkan modal auxiliary  merupakan suatu pernyataan untuk mengungkapkan 

infleksi dari kata kerja dalam suatu keadaan atau kegiatan sikap dalam bentuk 

perintah, kemungkinan, dan harapan.  

 

2.4.2 Penggunaan Modal Auxiliary 

2.4.2.1 Can  

1. Kata Bantu ini mempunyai beberapa penggunaan antara lain:  

a. Menyatakan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan:  

Contoh :  

Mary can make her own dress.  

Can you read English? 
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I cannot promise anything 

b. Mempunyai kesamaan konsep dengan be able, dengan begitu kalimat di 

atas bisa diungkapkan dengannya.  

Contoh : 

He puts a lot of effort and was able  lift the weight  

 

Demikian pula untuk menyatakan konsep yang sama di masa mendatang.  

Contoh : 

When he is older, he’ll be able to lift a hundred weight 

He swims every day, he’ll be able to swim a mile next month  

c. Bentuk negative nya (can’t) menegatifkan auxiliary itu sendiri yang 

memiliki arti tidak mampu untuk berbuat. 

Contoh : 

He cannot speak English  

d. Tidak lazim dipasifkan kecuali jika pelakunya dihilangkan atau tidak 

tertentu. 

Contoh:  

An can’t be lifted by john  

A ton can’t be lifted  

Dalam tata bahasa Inggris ada yang disebut dengan verb of sensation 

yaitu kata kerja yang melibatkan kekuatan indra kita seperti see, hear, dan 

sebagainya. Apabila can bergabung dengan kata kerja semacam ini, maka 
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auxiliary can di sini sering kali tidak menambah arti apa-apa. Bandingkan 

pasangan berikut: 

Contoh:   

I can see the moon I see the moon  

I can hear music  I hear music  

Bila dikatakan I can see the moon sering ditafsirkan bahwa saya betul-

betul melihatnya. Dengan demikian bisa saja kita membedakan dua konsep 

yaitu:  

1. Saya betul-betul melihat sesuatu 

2. Kemampuan (ability) untuk melihat sesuatu  

Kalimat berikut ini memiliki dua arti: 

Contoh : 

I can see the tiniest dots on the paper  

 
Kalimat ini bisa mengacu dua hal: saya sekarang sedang melihat 

bintik-bintik tipis pada kertas atau kemampuan untuk melihatnya. Pemakaian 

di sini memungkinkan bentuk past tense(could).  

Contoh: 

I could see the moon last night 

 
Dalam hal ini could tidak mengacu pada kemampuan untuk melihat. 

Kata could tidak biasa dipakai untuk menyatakan kemampuan melaksanakan 

sesuatu yang sifatnya kejadian tertentu.  

2. Menyatakan kemauan (willingness) seperti halnya will dalam volition. 
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Contoh:  

Can you pass the salt? 

I can do that for joy 

a. Menyatakan ijin (permission). 

Contoh: 

You can go home now.  

You can have the book. When I finished it.  

b. Menyatakan kemungkinan (possibility). 

Contoh: 

He can sleep in the study for one night. 

He can be a teacher.  

 

2.4.2.2 Could 

Could merupakan bentuk past tens dari can yang memiliki fungsi-fumgsi 

sendiri. 

1. Dalam pemakaian ini can mempunayai ciri lain sebagai berikut: 

a. Mempunyai bentuk past tense could dengan acuan pada waktu lampau. 

Contoh: 

When I was young, I could lift that box.  

Akan tetapi tidak bisa dipakai untuk menyatakan suatu prestasi atau satu 

kejadian tertentu (single occasion). 

Contoh: 

He put  lot of effort and could lift the weight 
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b. Sebagai bentuk past tense dapat dipakai dalam bentuk kalimat tidak 

langsung.  

Contoh: 

I can write a short story  

He said he could write a short story  

2. Dalam pemakaian di atas could sebagai akibat sequence of tenses yakni urutan 

tenses: 

a. Menyatakan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan persyaratan 

tertentu, yang mungkin tidak ada. Di sini could bisa mempunyai acuan 

waktu kini, lewat  dan masa mendatang.  

Contoh: 

I could sing now, if I want to (tapi saya tidak mau)  

I could dance all night (bila suasana memungkinkan)  

Could you go if I come by for you? (mengacu pada masa  

 mendatang) 

b. Untuk menyatakan kemampuan di masa silam, biasanya could bersanding 

kata dengan   keterangan waktu silam 

Contoh: 

I could swim a mile when I was 20 years old 

• Dipakai untuk meminta izin, di sini terasa lebih formal dan sopan  

daripada can dan may.  

Contoh: 

Could you lend me $ 10?  
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Could I have some more salt?  

• Untuk menyatakan izin atau kemungkinan di masa silam could dipakai 

dengan pola  Could + Have + Past participle. 

Contoh: 

You can stay here, and you could have stayed here last night.  

Nobody could have foressen such a calamity.  

• Could dengan pola Could + Have + Past participle 

Mengacu pada kemampuan di masa silam, tetapi karena suatu hal 

kemampuan itu tidak digunakan.  

Contoh: 

I could have passed, but I didn’t study 

He could have joined the party, but I forgot to invite him. 

 

2.4.2.3 May  

1. May dipergunakan untuk memberikan izin 

Contoh: 

You may go home now.  

You may come here tomorrow.  

May I smoke here? 

 
Dalam contoh-contoh di atas, dalam kalimat pernyataan si penuturlah 

yang memberikan izin, sedangkan dalam kalimat pertanyaan dia yang 

memohon izin dari penganggap tutur. Dalam hal ini may sejalan dengan shall, 

sama-sama berorentasi pada si penutur dalam kalimat pernyataan dan si 
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penanggap tutur dalam pertanyaan. Bila may dinegatifkan, maka yang negatif 

itu modal auxiliary artinya penolakan izin, kecuali bila not-nya diberi tekanan: 

artinya izin untuk tidak melakukan, jadi full verb yang negatif. 

Contoh: 

You may not go home  

You may go home  

Yang pertama mengandung arti tidak diizinkan pulang, sedangkan 

yang kedua mengandung pengertian diberikannya izin untuk tidak pulang. 

Dalam pemakaian berikut ini may terasa lebih formal dan sopan dari 

pada can. 

Contoh: 

May I smoke here? Yes, you may 

He says they may go home early 

 
Dalam contoh kedua ini terkandung dua kemungkinan konsep: 

kemungkinan atau izin, bergantumg kepada suasana. 

2. Menyatakan kemungkinan. 

Contoh:  

I may go, but I don’t really to? 

He may come today  

It may happen  

Bentuk menyangkalnya ada dua kemungkinan, dengan can not atau 

may not. 

Contoh: 
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  It may happen  

  It cannot happen twice  

  It may not happen again  

Yang pertama mengandung arti “tidaklah mungkin, sedangkan yang 

kedua berarti “adalah mungkin bahwa tidak..” untuk menyatakan konsep 

seperti di atas dengan acuan waktu silam, maka may dinyatakan dengan pola 

May+Have+Past participle. 

Contoh:  

It may have happened on another occasion  

Pola ini juga mengandung konsep keraguan atau spekulasi di masa 

silam.  

Contoh: 

His car is not here. He may have left  

She may have been beautiful once, but she is not anymore. 

Perbedaan kemngkinan dan izin kadang-kadang terasa dari cara 

pengucapan yaitu penekanan kata. 

Contoh: 

I may come home late!!. (kemungkinan) 

I may come home late. (izin) 

3. Dipakai untuk menyatakan maksud atau saran dalam frase may as well. 

Contoh: 

You may as well learn from him. He is an experienced sailor. 

I may as well leave. He is very late for our appointment 



 27 

4. Dipakai untuk menyatakan harapan. 

Contoh: 

May you be happy ! 

May you never know poverty.  

2.4.2.4 Might  

Sebagai bentuk past tense dari may dalam kalimat tidak langsung dan 

mengikuti urutan tenses- karena verba dalam induk kalimat past tense, maka may 

dalam anak kalimat pun jadi past tense.  

Contoh:  

The report says it may rain tomorrow  

The report said might rain tomorrow. (kemumgkinan)  

He told me I might go home. (izin) 

He thought that he might have something to say.   

 Might dalam arti izin tidak pernah dipakai sebagai bentuk past tense 

discourse oriented verb atau kata kerja yang dipakai untuk menggunakan 

permohonan yang terasa lebih halus daripada perintah.  

 Contoh: 

You may go and see your old father  

You may help me wash up  

 Pemaikaian might antara lain : berorientasi kualitas, kegiatan, dan status 

yang diperankan oleh peserta dalam proses tutur atau dalam wacana. Kecuali 

dalam pertanyaan. 
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Contoh: 

you might come in now  

you might come to see him yesterday  

Might I come in?  

 Untuk menyatakan izin seperti di atas might biasa diganti dengan to be 

allowed.  

 Contoh: 

was he allowed to go yesterday? 

Might he go yesterday?  

Was he allowed to go yesterday? 

He might go yesterday. 

Pernyataan untuk masa mendatang. 

 Contoh: 

1. I may come with you next week  

  2. I shall be allowed come with you next week  

 Kalimat (1) memberikan tafsiran bahwa izinnya diberikan sekarang, 

sedangkan kalimat (2) memberikan arti izinnya akan diberikan di masa 

mendatang. Might bisa juga dipakai memohon izin dengan nada lebih sopan dan 

lebih formal daripada may, can dan could.  

Contoh: 

Might I be excused early? 
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Dapat dipakai dengan beberapa pola yaitu :  

• Dipakai dengan pola Might +Have +Past participle 

Untuk mengungkapkan kemungkinan, ragu-ragu, dan spekulasi di masa silam. 

Contoh: 

Such a thing might have happened on another occasion. 

We didin’t speak to him, he might have become angry. 

She might have been very sad. 

• Dipakai dalam frase might as well dan might just as well untuk mengatakan 

atau mengajukan alternatif tindakan. 

Contoh:  

The performance is not good, we might just as well as watch television. 

It’s rainy to go to movie, we might as well to go bed. 

The movie was terrible! We might as well have stayed home. 

• Dipakai dalam anak kalimat dan didahului so that atau in order that. 

Contoh:  

I sent him a letter so that he might want to see my father. 

I made my son study medicine in other that he might become a doctor. 

 

2.5 Terjemahan 

2.5.1 Definisi Terjemahan  

Penulis akan mengutip pendapat tiga orang dari banyak ahli yang 

mendalami bidang penerjemahaan, yaitu batasan-batasan mengenai terjemahan 

Hurford (1965:20) dalam bukunya : A Linguistic of Translation mengemukakan :  
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“Translation may be defined as follows: the replacement of textual material Iin 

one language by equivalent textual material in another language”.  Terjemahan 

adalah penggantian naskah bahasa sasaran secara sepadan. Di sini Hurford 

menekankan bahwa kesepadanan merupakan hal yang sangat penting dalam 

penerjemahan karena melalui kesepadanan, maka pesannya akan seragam dengan 

pesan yang terkandung pada naskah aslinya.  

Adapun batasan yang dikemukakan oleh Nida yang dikutip oleh 

Nurachman Hanafi (1965:45) dalam bukunya Teori dan Seni Menerjemahkan 

adalah sebagai berikut: Translation consists in producing in the receptition 

language the closest natural equivalent to the message of the source language, 

first in meaning and secondly in style.  

 Menerjemahkan berarti menciptakan padanan yang paling dekat dalam 

bahasa sasaran terhadap pesan bahasa sumber, pertama dalam hal makna dan 

kedua pada gaya bahasa.  

Menurut Nida (1891:24) yang lebih penting dalam penerjemahaan adalah 

mencari ketetapan padanan yang mengandung ketetapan arti, daripada 

mempertahankan bentuk ungkapan yang jauh dari maksud sebenarnya.  

Perbedaan kedua pendapat ini hanya terletak pada cara memandang 

terjemahan. Nida lebih mementingkan pada menerjemahkan, yaitu bagaimana 

menemukan padanan bahasa sumber (BASU) ke dalam bahasa sasaran (BASA) 

sedangkan Catford lebih mementingkan pada penelitian dari hasil terjemahaan.  
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2.5.2 Jenis-jenis Terjemahan 

 Menurut Hurford, dalam bukunya A Linguistic Theory of Translation, 

secara garis besar terjemahan itu dibagi berdasarkan extent, level dan ranks  

(1964:21). Berdasarkan Extent-nya terdapat dua jenis terjemahan   yaitu :  

1. Full translation adalah penerjemahan suatu wacana yang setiap bagian teks 

bahasa sumber diganti dengan materi teks bahasa sasaran. 

Contoh:  

 He runs very fast (Basu) 

 Dia berlari sangat cepat (Basa) 

2. Partial Translation adalah penerjemahan suatu wacana yang sebagaian teks-

nya tidak diterjemahkan dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya untuk 

memperkenalkan suatu kebudayaan yang tercantum dalam suatu istilah.  

Contoh: 

 Rujak adalah makanan tradisional Jawa-Barat (Basu) 

 Rujak is traditional food from west java (Basa)  

Berdasarkan Level-nya penerjemahan dibedakan menjadi dua (2) yaitu :  

1. Total Translation adalah penerjemahan teks bahasa sumber yang keseluruhan 

aspek-aspek kebahasaannya diterjemahkan. 

Contoh:  

 They live in the Suburd of London (Basu) 

 Mereka hidup di daerah pedesaan London (Basa) 

2. Restricted Translation adalah penerjemahan teks bahasa sumber yang hanya 

dibatasi pada satu tingkat saja. Misalnya hanya pada tingkat leksikalnya.  
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Contoh:  

 Mau pergi kemana kau  ? (Basu)  

 Want go to where you  ? (Basa) 

Berdasarkan rank-nya penerjemahan dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu :  

1. Phonological Translation adalah suatu penerjemahan dimana fonologi bahasa 

sumber diganti dengan fonologi bahasa sasaran yang sepadan.  

2. Graphological Translation adalah suatu penerjemahan dimana grafologi 

bahasa sumber diganti dengan grafologi bahasa sasaran yang sepadan. 

 Selain jenis penerjemahan berdasarkan Extent, Level dan Rank Hurford 

masih membagi jenis penerjemahaan menjadi tiga (3) bagian lagi (1964:25)         

yaitu:  

1. Free Translation  

Contoh:  

 He was beaten black and blue (Basu)  

 Dia dipukul hingga babak belur (Basa) 

2. Word for word Translation adalah penerjemahan yang dilakukan berdasarkan 

kata perkata. 

Contoh:  

 It was raining cats and dogs (Basu)  

 Itu sedang hujan kucing-kucing dan anjing-anjing (basa) 

3. Literal Translation adalah penerjemahaan yang tiap katanya diubah namun 

disesuaikan dengan tata bahasa  sasaran.  
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Contoh:  

 It was raining cats and mouses (Basu) 

 Hujan tikus dan kucing (Basa) 

  


