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BAB II 

  KAJIAN  PUSTAKA 

 
 
2.1  Sintaktis  

Kata sintaktis 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. 

Richards (1985:285) menyatakan “syntax is the study how words combine 

to form sentences and rules which govern the information of sentences”. Jadi 

menurutnya , bahwa yang dimaksudkan dengan sintaksis adalah bagaimana dalam 

suatu kalimat terdapat kaidah-kaidah atau elemen-elemen yang yang terbentuk 

hingga sebuah kalimat dapat memilki unsur-unsur yang dinamis namun berpola. 

Dalam pembentukan kalimat. Nida dan Taber menyatakan bahwa “ Syntax is part 

of grammar which deals with the structure of the phrases, clauses, and sentences. 

“  (1969: 203) dipaparkan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang 

yang berkaitan erat dengan frasa, klausa, dan kalimat. 

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

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

Sintaksis 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 (2001) adalah unsur-unsur yang membentuk wacana berupa kalimat, 
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kalimat terbentuk dari unsur yang berupa klausa, klausa sendiri terdiri dari unsur-

unsur yang berupa frase, dan frase terdiri dari unsur-unsur dalam bentuk kata. 

 

2.1.1  Kata 

Kata adalah satuan istimewa dalam teori tata bahasa. Inilah dasar 

pembedaan yang sering kali dibuat antara morfologi dan sintaksis, dan satuan 

utama leksikografi (atau ’pembuatan kamus’). Bloomfield (1935:178) 

menyebutkan bahwa, ”A word is minimum free form”. Selain itu menurut 

Bloomfield yang diterjemahkan oleh Tarigan (1985:63), kata adalah kesatuan 

bentuk terkecil yang dapat diucapkan secara berdiri sendiri. Jadi setiap satuan 

bebas merupakan kata. Bebas dalam hal ini adalah bebas dalam satuan gramatikal. 

Chaer (1994:162) menerangkan bahwa: 

   Kata merupakan tataran sintaksis, satuan terkecil yang menjadi komponen 

pembentukan satuan sintaktis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. 

Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi 

sintaksis, sebagai penanda kategori sintaktis dan perangkai satuan sintaktis. 

Kridalaksana (1993:98) menyebutkan bahwa, ”Kata adalah morfem atau 

kombinasi morfem yang dianggap satuan terkecil/satuan bahasa yang dapat berdiri 

sendiri (mis; batu, rumah, datang)”. 

Kata adalah satuan ujaran yang berdiri sendiri yang terdapat dalam 

kalimat, dapat dipisahkan, dapat ditukar, dapat dipindahkan dan mempunyai 

makna serta digunakan untuk berkomunikasi. (Ramlan, dalam Pateda, 2001:134). 



 

 11

Jadi dapat disimpulkan, kata merupakan bagian dari sintaktis yang 

dianggap satuan terkecil dan membentuk satuan yang lebih besar dan mampu 

berdiri sendiri. 

 

2.1.2  Kelas kata 

  Menurut Waldhron dan Zeiger (1981), ” The term of part of speech refers 

to the job that a word does in a sentence to its function or use”. Maksudnya 

adalah kelas kata menunjuk pada peranan sebuah kata pada kalimat berdasarkan 

fungsi atau kegunaannya. 

Seperti yang ditulis oleh Trask (1999:224) mengenai kelas kata, ” Part of 

speech is any one of the grammatically characterized classes into which the words 

of a language are grouped”. Kelas kata ialah pengelompokan kata-kata dari suatu 

bahasa gramatikal. 

Menurut Quirk dkk. (1986:67), kelas kata dalam Bahasa Inggris terbagi 

menjadi dua kelas utama dan dua kelas tambahan, yaitu: 

1. Kelas utama, terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Close classes, terdiri dari: 

• Preposition : of, it, without, in spite of 

• Pronoun : he, they, anybody, which 

• Determiner : the, a/an, that, every, some 

• Conjunction : and, that, when, although 

• Modal verb : can, must, will could 

• Primary verb : be, have, do 
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b. Open classes, terdiri dari: 

• Noun : Andi, room, answer, play 

• Adjective : happy, new, large, round 

• Full verb : search, grow, play 

• Adverb : steadily, completely, really 

2. Kelas tambahan, terdiri dari dua bagian,, yaitu: 

a. Numerals : one, two, three; first, second, third 

b. Interjections : oh, ah ugh, phew 

Para ahli bahasa membagi kata sesuai dengan kelasnya. Dalam tata bahasa 

tradisional ada delapan kelas kata, yang dikenal dengan sebutan parts of speech ( 

Gatherer, 1985:118) yaitu terdiri atas nomina (noun), pronomina (pronoun), verba 

(verb), adjektitiva (adjective), adverbia (adverb), preposisi (preposition), 

konjungsi (conjunction), dan interjeksi (interjection). 

a. Noun: ” A word which (a) can occur  as the subject or object 

(complement) of preposition (b) can be modified by an adjective (c) can be 

used with determiners. Noun typically refers to people, animals, places, 

things, or abstractions”. Nomina biasanya berupa subjek atau objek 

didalam suatu kalimat. 

b. Pronoun: ” A word which may replace a noun or a noun phrase”. 

Pronoun dalam Bahasa Indonesia disebut dengan pronomina atau kata 

ganti. Fungsinya adalah untuk menggantikan nomina di dalam suatu 

kalimat. 
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c. Verb: ” (in english) a word which (a) occurs as part of the predicate of a 

sentence (b) carries makers of grammatical categories such as tense, 

aspect, person, number and mood, and (c) refers to an action or state”. 

Verba ini selalu menyatakan suatu tindakan ataupun pernyataan yang 

dilakukan subjek suatu kalimat. Mengenai verba ini akan dibahas lebih 

lanjut pada point 2.1.1.2. 

d. Adjective: ” A word that describes the things, quality, state, or action 

which a noun refers to”. Adjektiva atau kata sifat, fungsinya adalah untuk 

menerangkan atau menambahkan makna terhadap suatu nomina. 

e. Adverb: ” A word that describes or adds to the meaning of a verb, an 

adjective, another adverb, or a sentence, and which answers such 

questions as how? Where? When?”. Adverbia, berfungsi untuk 

menerangkan atau menambahkan makna terhadap verba, adjektiva, atau 

adverbia lain dalam suatu kalimat. 

f. Preposition: ” A word used with nouns, pronouns, and gerunds, to link 

them grammaticallyto other words”. Preposisi atau kata depan, berfungsi 

untuk menghubungkan antar nomina, pronomina, dan antar gerund. 

g. Conjunction: ” A word whichs join words, phrases, or clauses together 

such as but, and, when”. Konjungsi/kata sambung adalah kata tugas yang 

menghubungkan dua klausa atau lebih. Kata seperti dan, kalau, dan atau 

adalah konjungsi. 

h. Interjection: ” A word such as ugh!, gosh!, wow!, which indicates an 

emotional stateor attitudesuch as delight, surprise, shock, and disgust but 
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which has no referential meaning”. Interjeksi atau kata seru, umumnya 

diujarkan secara spontan yang menyatakan perasaan si penutur. 

    Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kata mempunyai 

kelas-kelas tersendiri, yaitu; nomina, pronomina, adjektiva, adverbia, preposisi, 

konjungsi, dan interjeksi. Walaupun demikian pendapat beberapa ahli berbeda 

dalam pembagian kelas kata atau lebih dikenal sebagai part of speech, tetapi 

secara garis besar mempunyai pengertian yang sama. 

 

2.1.2.1 Verba 

2.1.2.1.1 Definisi Verba 

    Richards (1985:67) menyatakan, “A word which 1. occurs as parts 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”. Yang berarti verba 

adalah kata kerja yang merupakan predikat dalam suatu kalimat yang dalam 

penggunaannya ditandai oleh adanya kategori gramatikal seperti kata, aspek, 

person, jumlah dan mood yang menunjukan suatu perbuatan atau keadaan. 

 Kata kerja dalam bahasa inggris dibagi menjadi dua kelas (Thompson dan 

Martinet, 1986:105) yaitu: 

1. Kata kerja bantu “auxiliary verbs”, 

2.  Kata kerja biasa “ordinary verbs”. 

Menurut Thompson dan Martinet (1986:109), kata kerja bantu 

diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: 
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• kata kerja bantu pokok  “principal auxiliary” seperti to be, to have, 

dan to do. 

• kata kerja bantu modalitas “modal auxiliary” seperti can, could, may, 

might, must, had to, ought, shall, should, will, would. 

•  kata kerja bantu semi modalitas seperti to need, to dare, used. 

Menurut Leech dan svartvik (1975:243), kata kerja pokok dibagi menjadi 

empat jenis, yaitu: 

1. Base form (infinitive). 

2. Past form. 

3. Past participle.  

4. Present participle.  

 

2.1.2.1.2  Jenis Verba 

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

dua jenis, yaitu verba transitif dan verba intransitif, 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 transitif dan kata kerja 

intransitif. 

 

 



 

 16

2.1.2.2 Modal Auxiliary dan Penggunaan 

2.1.2.2.1 Definisi Modal Auxiliary 

Modal Auxiliary Verbs (kata kerja bantu mengandaikan) yaitu kata kerja 

yang digunakan untuk memberikan tambahan makna pada kata kerja utamanya 

(main verbs). 

Yang termasuk kedalam kata kerja bantu mengandaikan (modal auxiliary 

verbs) adalah: 

- Can, can not (can’t), could, could not (couldn’t) 

- May, may not, might, might not 

- Shall, shall not (shan’t), should, should not (shouldn’t) 

- Will, will not (won’t), would, would not (wouldn’t) 

- Must, must no(musn’t), ought to, ought not to (oughtn’t to) 

- Use to, used to, need, need not (needn’t), dare, dare not (daren’t) 

Ada beberapa ciri yang menunjukan Modal Auxiliary Verbs (kata kerja 

bantu mengandaikan) dalam sebuah kalimat, yaitu: 

1. Modal auxiliary verbs selalu diikuti kata kerja dasar tanpa “to” (bare 

infinitive), 

2. Modal auxiliary verbs tidak boleh diikuti atau didahului oleh kata dasar 

“ to” (to infinitive). 

3. Tidak boleh ada dua modal dalam satu kalimat 

4. Modal tidak boleh bertemu dengan primary auxiliary yang lain kecuali 

kata have. 
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5. Modal tidak bisa dipakai dalam perfect tense kecuali modal (shall, will, 

should, atau would) yang blsa dipakai dalam future tense dan past future 

tense. 

 

2.1.2.2.2 Penggunaan Modal Auxiliary 

• Can 

1. Kata bantu ini mempunyai beberapa penggunaan antara lain:  

a. Menyatakan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan (ability) 

Contoh: 

He can swim very well 

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

diatas bisa diungkapkan dengannya.  

Contoh: 

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

Demikian pula untuk menyatakan konsep yang sama dimasa 

mendatang. 

Contoh: 

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

c. Bentuk negative-nya (can’t) menegatifkan kata bantu itu sendiri yang 

memiliki arti tidak mampu untuk berbuat. 

Contoh: 

He cannot speak indonesian 
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d. Tidak lazim dipasifkan kecuali jika pelakunya dihilangkan atau tidak 

tertentu. 

Contoh: 

An can’t lifted by Andi 

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 kata kerja bantu can disini 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 pada dua hal: saya sekarang sedang 

melihat bintik-bintik tipis pada kertas atau kemampuan untuk 
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melihatnya. Pemakaian disini 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 untuk menyatakan kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang sifatnya kejadian tertentu. 

e. Menyatakan kemauan (willingness) seperti halnya will  dalam volition. 

Contoh: 
  

Can you pass the salt? 
 

I can do that for joy 
 
f. Menyatakan ijin (permission). 

 
Contoh: 

 
You can go home now 

 
You can have the book. When i finished it 

 
g. Menyatakan kemungkinan (possibility). 

 
Contoh: 

 
He can sleep in the study for one night 

 
He can be a doctor 

 
• Could 

Kata ini merupakan bentuk lampau dari kata can yang memiliki   

fungsi-fungsi sendiri. 

1. Dalam pemakaian ini can mempunyai ciri lain sebagai berikut: 
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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 a lot effort and could lift the weight 

b. Sebagai bentuk past tense dapat dipakai dalam bentuk kalimat tidak 

langsung. 

Contoh: 

He said he could write a short story.   

Dalam pemakaian diatas could sebagai akibat sequence of tense 

yakni urutan tenses: 

a. Menyatakan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan 

persyaratan tertentu, yang mungkin tidak ada. Disini 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. 
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Contoh: 

I could swim a mile when i was 20 years old 

- Dipakai untuk meminta ijin yang lebih sopan dan formal  dari 

pada can dan may. 

Contoh: 

Could you help me for a moment? 

- Untuk menyatakan ijin atau kemungkinan dimasa silam could 

dipakai dengan pola Could+Have+Past participle. 

Contoh: 

Nobody could have foressen such a calamity. 

- Mengacu pada kemampuan dimasa silam, tetapi karena suatu 

hal kemampuan ini tidak digunakan. Could disini 

menggunakan pola Could+Have+Past participle. 

Contoh: 

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

 

c. Kata kerja bantu can dan could juga dapat diganti dengan kata to be 

able untuk menyatakan usaha yang keras dalam melakukan 

sesuatu. 

Contoh: 

You are able to jump into this river. 
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• Will  

Kata ini dapat digunakan untuk menyatakan: 

a. Tindakan atau peristiwa yang akan datang (action in the future) 

Contoh: 

You will  go to Medan tomorrow. 

Kamu akan pergi ke Medan besok. 

b. Kemauan (willingness) 

Contoh: 

She will  help you. 

Dia akan membantumu. 

c. Kebenaran abadi (immortal truth) 

Contoh: 

The stone will  sink in the water. 

Batu itu akan tenggelam di dalam air. 

d. Permintaan dengan halus dan sopan atau menawarkan (polite request), 

apabila dipakai dalam kalimat tanya serta ditambah dengan kata 

please. 

Contoh: 

Will you come in please? 

Maukah anda masuk? 

e. Janji atau tekad yang akan dilakukan (promising) 

Contoh: 

I will ask her when i see her. 
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Saya akan menanyainya saat saya bertemu dengannya. 

f. Kata will  juga mempunyai arti yang sama dengan kata To be going to. 

Contoh: 

You will go to Bandung tomorrow. 

Kamu akan pergi ke Bandung besok 

Atau: 

You are going to go to Bandung tomorrow. 

Kamu akan pergi ke Bandung besok. 

 

• Would 

Kata ini merupakan bentuk lampau dari kata will  yang dapat digunakan 

untuk menyatakan: 

a. Tindakan atau peristiwa yang akan datang dalam bentuk lampau. 

Contoh: 

You would be punished before you escape. 

Kamu akan dihukum sebelum kamu kabur. 

b. Permintaan dengan halus dan sopan atau menawarkan (polite request), 

apabila dipakai dalam kalimat tanya serta ditambah dengan kata 

please, dan lebih sering digunakan ketimbang kata will. 

Contoh: 

Would you please help me? 

Maukah kamu membantuku? 
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c. Kebiasaan yang dilakukan pada masa lampau. 

Contoh: 

When he was young, his father would tell about his storie. 

Ketika dia muda, ayahnya suka bercerita tentang kisah-nya. 

d. Karakteristik seseorang atau sesuatu yang telah diduga sebelumnya. 

Contoh: 

You would be about 60 when you died. 

Kamu mungkin berumur 60 ketika kamu meninggal. 

e. Jika digabungkan dengan kata like, maka menunjukan arti hasrat atau 

keinginan. 

Contoh: 

You would like to eat in the restaurant. 

Kamu ingin makan direstoran. 

f. Jika digabungkan dengan kata rather, maka menunjukan arti lebih 

suka (prefer). 

Contoh:  

I would rather be a teacher than a runner. 

Saya lebih suka menjadi seorang guru daripada menjadi seorang 

pelari. 

g. Pengandaian (seandainya) syaratnya terpenuhi pada waktu lampau. 

Contoh: 

If I had thought, I would have informed him by phone. 
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Jika saya telah memikirkan, saya akan sudah 

menginformasikannya lewat telepon. 

 

2.1.3 Frasa 

Frasa (phrase) adalah sekelompok kata yang terdiri dari dua kata atau 

lebih tetapi tidak mempunyai subjek atau predikat, dan berfungsi untuk 

membentuk suatu pernyataan yang lengkap dan menambah arti atau informasi 

terhadap sebuah kalimat. Burton menyatakan pendapatnya tentang frasa 

ialah,“Word of group make some sense. No English-speaking person would 

dismiss any of them as nonsense, but in every case the meaning is incomplete. 

None of them can stand alone” (1984:4). 

Parera, (1988:32) berpendapat bahwa frase adalah konstruksi yang dapat 

dibentuk oleh dua kata atau lebih, baik dalam bentuk sebuah pola dasar kalimat 

maupun tidak. Sebuah frasa sekurang-kurangnya mempunyai dua anggota 

pembentuk yang merupakan bagian sebuah frasa yang terdekat atau langsung 

membentuk frasa itu. 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa frase adalah 

sekumpulan kata yang membentuk arti baru tanpa mempunyai subjek dan 

predikat. Berikut ini adalah jenis-jenis frase yaitu: 

a. Frase nomina (noun phrase), contoh: 

The beautiful girl over there is my sister.  

Gadis cantik disana itu adalah saudariku. 

b. Frase verba (verb phrase), contoh: 
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She will speak english. 

Dia akan berbicara bahasa inggris. 

c. Frase adjektiva (adjective phrase), contoh: 

The books with red cover is yours. 

Buku yang bersampul warna merah itu adalah milikmu. 

d.  Frase adverbia (adverb phrase), contoh: 

He runs very slowly. 

Dia berlari sangat lambat. 

 

2.1.4 Klausa 

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

membentuk unit gramatikal, yang 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 clause is a group of words 

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

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

adjective, or adverb). 

Dalam Bahasa Inggris, ada dua macam bentuk klausa, yaitu: 

a.  Main Clauses  (induk kalimat) atau. Independent Clauses 

b. Subordinate Clauses (anak kalimat) atau Dependent Clauses. 

Berdasarkan penggunaan dan fungsinya, klausa dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu: 

a. Noun Clauses (klausa nomina) 
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b. Adjective Clauses (klausa adjektiva) 

c. Adverb Clauses (klausa adverbia) 

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 bebas 

(independent clause) dan klausa terikat (dependent clause). Dari definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa klausa sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan 

predikat dan dapat menjadi sebuah kalimat. 

 

2.1.5 Kalimat 

Richards (1985:253) menyatakan bahwa, ”sentences 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”. 

Menurutnya kalimat adalah unit grammatikal yang terbesar dimana kelas kata  

(nomina, verba, dan adverbia) dan kelas grammatikal (kata, frase, dan klausa) 

berperan didalamnya. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat 

adalah satuan bahasa terkecil, teratas, dan terbesar dimana terdapat kelas kata dan 

kelas grammatikal yang berperan didalamnya. 

Berdasarkan strukturnya, kalimat dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Simple Sentence (kalimat sederhana) 

Kalimat yang hanya terdiri dari satu kata kerja (verb) saja atau induk kalimat 

(main clause) yang menyatakan satu gagasan. 

Contoh: 
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I come to your house. 

2.  Compound Sentence (kalimat majemuk) 

kalimat yang hanya terdiri dua atau lebih kata kerja (verb) atau induk kalimat 

(main clauses) yang menyatakan dua gagasan atau lebih dan diantara masing-

masing gagasan tersebut dihubungkan dengan coordinate conjunction (kata 

penghubung koordinat). Misalnya: but, before, after, or, etc. 

Contoh: 

She is beautiful but she is loyal. 

3. Complex Sentence (kalimat sempurna) 

Kalimat yang terdiri yang hanya mempunyai satu induk kalimat (main Clause) 

dan satu atau beberapa anak kalimat (subordinate clause), yang diantaranya 

dihubungkan dengan menggunakan relative pronoun (kata ganti penghubung), 

seperti: who (yang untuk orang), which (yang untuk benda), whom (yang untuk 

objek), That (yang untuk orang, tempat, objek), whose (yang untuk kepunyaan), 

when (kapan), why (kapan), where (dimana). 

Contoh: 

• Andi who speaks english well is the best student.    

• Meyta whom I met yesterday is a pretty girl. 

4. Compound-Complex Sentence (kalimat majemuk sempurna) 

Kalimat yang hanya terdiri satu atau lebih induk kalimat (main clause) dan 

satu atau beberapa anak kalimat (subordinate clause), kalimat ini merupakan 

gabungan dari kalimat majemuk dengan kalimat sempurna. 
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Contoh: 

Azis whose girl friend is beautiful but she can’t speak English well 

although she is sitting at the third class of senior high school. 

  

2.2 Semantis dan Makna 

2.2.1  Pengertian Semantis 

Semantis adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Lyons 

(1977:1) mengatakan bahwa, “Semantic is generally defined as the study of 

meaning”. Semantis didefinisikan sebagai studi tentang makna. 

Palmer (1981:1) mengemukakan “Semantic is the technical term used to 

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

semantics is a part of linguistics”. 

Secara etimologis, kata Semantis berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

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

yang berarti memperlihatkan atau menyatakan yang berasal dari Sema 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 Azas-

azas linguistik umum ( 2001:385) yang menyatakan bahwa Semantis adalah 

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

diatas, dapat disimpulkan bahwa Semantis merupakan suatu studi tentang makna. 
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Oleh karena itu, yang menjadi objek semantis adalah makna. Hubungan antara 

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

studinya. 

 

2.2.2  Definisi Makna 

Makna merupakan unsur utama yang terlibat dalam semantis. Catford 

(1965:35) menyatakan bahwa, “The total network of relations entered into by any 

linguistic form text, item in text structure, element of stucture, class, term in 

system or whatever it may be”. Makna merupakan keseluruhan jaringan yang 

dilakukan oleh bentuk linguistik manapun-teks, pokok teks, struktur, unsur 

struktur, kelas, istilah dalam sistem-atau apapun bentuknya. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta, (1970: 642) 

sehubungan dengan pengertian kata makna terdapat keterangan sebagai berikut: 

makna yaitu arti atau maksud. Menurut Kridalaksana, (1993:132) yang dimaksud 

dengan makna adalah:  

Maksud yang ingin disampaikan pembicara 

1. Pengaruh suatu bahasa dalam pemahaman atau perilaku manusia atau 

kelompok manusia. 

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

ujaran dan semua hal yang ditunjuknya. 

3. Cara menggunakan lambang bahasa. 
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selain menyangkut segi ujaran, 

makna juga menyangkut maksud si pembicara dan hubungannya antara ujaran dan 

sesuatu yang berada diluar ujaran. 

 

2.2.3  Makna Padanan 

 Didalam menerjemahkan suatu karya atau kalimat, tentunya harus sesuai 

dengan makna padanannya atau bahasa sasarannya. Nida dan Taber (1969:24) 

menyebutkan bahwa, padanan terjemah disebut juga sebagai padanan dinamis 

(dynamic equivalence), dalam teorinya disebutkan bahwa, ”Dynamic equivalence 

is therefore to be defined in terms of the degree to which the receptors of the 

message in the receptor language respond to it in substantially the same manner 

as the receptors in the source language”.  

 Padanan disebut juga (equivalent atau analogue dalam bahasa Inggris), 

tidak hanya menyangkut padanan formal  bahasa berupa padanan kata per kata, 

frase per frase, ataupun kalimat per kalimat, melainkan juga padanan makna, baik 

makna pusat (central meaning) dan makna luas (extended meaning/situational 

meaning), makna denotatif (denotative meaning) dan makna konotatif 

(connotative meaning) atau makna kiasan (figurative meaning/transfered 

meaning), atau pun makna gramatikal (grammatical meaning/structured meaning) 

yang pada pokoknya makna yang tidak merusak gagasan dan pesan yang 

terkandung di dalam bahasa sumber (Yusuf, 1994:9). 
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2.2.4  Makna Gramatikal dan Makna Leksikal   

 Makna atau arti terdapat dalam tata bahasa (sintaksis) maupun leksikon. 

Jadi, semantis dapat dibagi atas semantis grammatikal dan semantis leksikal. 

Semantis (makna) leksikal adalah makna yang dimiliki atau pada leksem meski 

tanpa konteks apapun atau makna sebenarnya, makna yang sesuai dengan 

observasi indra kita, atau makna apa adanya. Sedangkan semantis grammatikal 

adalah makna grammatikal yang baru ada kalau terjadi proses grammatikal, 

contoh: sintaktisasi kata-kata ”Adik menendang bola” melahirkan makna 

grammatikal: adik bermakna pelaku, menendang bermakna aktif, dan bola 

bermakna sasaran. (Chaer, 1994: 289-290). 

1. Semantik grammatikal 

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 [R] dan 

[L]. 

2.  Semantik leksikal  

Semantik leksikal menyangkut makna leksikal. Bidang yang meneliti bidang 

leksikal menurut asa-asasnya dinamai “leksikologi”. Tugas yang lebih praktis 

yaitu menyusun kamus didalam disiplin ilmu dikenal dengan leksikografi. Jadi, 

semantis leksikal ini berbeda dengan semantik grammatikal yang berhubungan 

dengan sistematika kebahasaan. Semantis leksikal ini berhubungan dengan makna 

leksikal. 
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2.3  Terjemahan  

2.3.1 Definisi terjemahan 

Penulis akan mengutip pendapat tiga orang dari banyak ahli yand 

mendalami bidang penerjemahan, yaitu batasan-batasan mengenai terjemahan 

Hurford, (1965: 20) dalam bukunya: A linguistic of translation mengemukakan “ 

Translation may be defined as follows: the replacement of textual material in one 

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

penggantian naskah bahasa sasaran secara sepadan. Disini Hurford menekankan 

bahwa kesepadanan merupakan hal yang sangat penting dalam penerjemahan 

karena melalui kesepadanan, maka pesannya akan seragam dengan pesan yang 

terkandung dalam 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 penerjemahan  adalah 

mencari ketetapan padanan yang mengandung ketetapan arti, daripada 

mempertahankan bentuk ungkapan yang jauh dari maksud sebenarnya. 
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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 Hurford lebih mementingkan pada penelitian dari hasil terjemahan. 

 

2.3.2   Jenis-jenis Terjemahan 

Menurut Hurford, (1964: 21) dalam bukunya A linguistic Theory of 

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

ranks. 

Berdasarkan Extent-nya terdapat dua (2)  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 sebagian 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:   
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1. Total Translation adalah penerjemahan teks bahasa sumber yang keseluruhan 

aspek-aspek kebahasaannya diterjemahkan. 

Contoh: 

They live in the suburb 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. 

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, 

(1964: 25) masih membagi jenis penerjemahan menjadi tiga (3) bagian lagi, yaitu: 

1. Free Translation adalah penerjemahan yang dilakukan secara bebas tetapi 

harus dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Contoh: 

He was beaten black and blue (Basu) 

Dia dipukul hingga babak belur (Basa) 
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2. Word of word Translation adalah penerjemahan yang dilakukan berdasarkan 

kata per kata. 

Contoh: 

It was raining cats and dogs (Basu) 

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

3. Literal Translation adalah penerjemahan yang tiap katanya diubah namun 

disesuaikan dengan tata bahasa sasaran. 

Contoh: 

It was raining cats and mouses (Basu) 

Hujan tikus dan kucing (Basa) 

 


