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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Sintaksis 

 Sintaksis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari aturan, atau 

hubungan yang mengatur bagaimana kata-kata dalam kalimat bergabung. Kata 

sintaksis berasal dari bahasa Yunani „sun‟ yang bermakna dengan, dan „tarren‟ 

bermakna menempatkan. 

 Berikut penulis mengutip beberapa pendapat para ahli bahasa. Saeed 

(2001: 3) mengatakan bahwa “syntax is the study of how words can be combined 

into sentences”. Menurutnya, sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana terjadinya kata sehingga dapat menjadi sebuah kalimat. 

Miller (2002: 13) berpendapat bahwa:  

“Syntax is the study of the principle and rules or constructing sentences in 

natural languages. In addition to referring to discipline, the tem syntax is 

also used to refer directly to the rules and principle that govern the 

sentence structure of any individual language”.  

 

Definisi ini menunjukkan bahwa sintaksis mempelajari prinsip dan aturan struktur 

kalimat dalam bahasa. Senada dengan yang diungkapkan Miller, Householder 

(1972: 72) berpendapat 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”.  
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Di lain pihak O‟Grady (1996: 181) berpendapat bahwa: “Syntax is the 

system of rules and catagories that underlies sentences formation in human 

language”. Artinya sintaksis adalah sistem yang mengatur dan mengkatagorikan 

formasi kalimat dalam gagasan. Dan Yule (1998: 4) mengatakan bahwa: “Syntax 

is the study of relationship between linguistic from how they arranged in 

sequence, and which sequences are well-formed”. 

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, dapat penulis 

simpulkan bahwa sintaksis adalah suatu ilmu yang mengatur dan 

mengkombinasikan kata-kata sehingga dapat dijadikan sebuah kalimat yang 

mempunyai makna atau pernyataan gagasan. Satuan sintaksis mencakup kata, 

frasa, klausa, dan kalimat. Pada bab ini, penulis hanya akan membahas mengenai 

kata, klausa dan kalimat.  

Dalam skripsi ini penulis hanya membagi sintaksis menjadi dua bagian 

yaitu kategori dan fungsi. Berikut penjelasannya; 

 

2.1.1 Kategori  

Menurut pendapat O‟Grady, et, al (1996: 182) kategori sintaksis ialah:              

“A fundamental fact about word in all human languages is that can be grouped 

together into relatively small number of classes, called syntactic categories”. 

Maksud dari pendapat tersebut adalah faktor mendasar mengenai kata-kata dalam 

semua bahasa manusia dan kata-kata tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 

kelas kata yang relatif kecil, yang disebut sebagai kategori sintaksis. 
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Lebih lanjut, ia membagi kategori sintaksis menjadi dua kategori, yaitu: 

kategori sintaksis leksikal (lexical categories) dan kategori sintaksis non leksikal 

(non lexical categories). Kategori leksikal terdiri dari: Noun, Verb, Adjective, 

Preposition, dan Adverb. Sedangkan kategori non leksikal terdiri dari: 

Determiner, Degree word, Qualifier, Auxiliary verb, Conjunction, dan Prounoun. 

 

2.1.1.1 Kata 

Richard (1985: 311) mendefinisikan kata sebagai “the smallest of the 

linguistic unit which can occur on its own in speech or writing”. Maksudnya, kata 

adalah bagian terkecil dari linguistik yang bisa terjadi dengan sendirinya baik 

secara lisan maupun tulisan. Kata juga bisa diartikan sebagai unsur terkecil dalam 

pembentukan suatu bahasa atau kalimat. 

Dalam pembahasan kata sebagai satuan sintaksis, dapat dibedakan menjadi 

dua kategori yaitu kategori leksikal dan kategori non leksikal. Kategori leksikal 

adalah kata yang secara leksikal memiliki kemungkinan untuk mengalami proses 

morfologi yang merupakan kelas terbuka, dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan 

tuturan. Kata yang termasuk dalam kategori leksikal adalah kategori nomina, 

adjektiva, adverbial, dan numeralia. 

Sedangkan kategori non leksiakal adalah kata yang secara leksikal tidak 

mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup 

dan dalam penuturan tidak dapat berdiri sendiri. Yang termasuk dalam kategori 

non leksikal adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. 
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Kata juga dapat diartikan sebagai pengungkap gagasan, ide, dan pesan 

antar keterangan untuk disampaikan kepada orang lain dan mengandung makna 

yang mempunyai peran dalam penggunaan bahasa. Peran yang dimiliki suatu kata 

tergantung dari jenis kata tersebut serta penggunaan di dalam kalimat. Kata benda 

nomina berupa nama semua benda baik itu seseorang, objek, kondisi, ukuran, 

tindakan, kejadian dan lain sebagainya. Cobuild mengatakan bahwa “a word is 

small unit of sentence that can be represented in writing or speech”. Maknanya 

adalah bahwa kata merupakan unit terkecil dalam kalimat yang dapat ditulis 

maupun diucapkan. 

Dari beberapa pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kata 

adalah unit terkecil dari bahasa yang berfungsi untuk membentuk suatu bahasa 

satuan secara lisan dan tulisan. 

 

2.1.1.2 Frasa 

Frasa merupakan satuan sintaksis yang berada satu tingkat di atas kata dan 

satu tingkat di bawah klausa. Para ahli linguistik mempunyai definisi tersendiri 

dalam memaknai frasa, yaitu sebagai berikut; 

Richard (1985: 39) mendefinisikan frasa sebagai berikut: “…. A phrase is 

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

finite verb and does not have a subject-predicate structure”.  Yang berarti bahwa 

suatu frasa adalah suatu kelompok kata yang membentuk unit gramatikal. Frasa 

tidak mengandung kata kerja terbatas dan memiliki subjek-predikat.  
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Lyons (1947: 171) berpendapat bahwa: “a phrase is any group of word 

which is grammatically equivalent to a single word and which does not have its 

own subject and predicate”. artinya frasa adalah setiap gabungan kata-kata 

tunggal dan yang tidak memiliki subjek dan predikat sendiri. Sedangkan Ramlan 

(1987: 151) berpendapat bahwa “frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari 

dua kata atau lebih yang tidak mempunyai fungsi unsur klausa”.  

Pendapat di atas diperkuat oleh Leech (1982: 35) yang mengatakan bahwa: 

“Head is the word which cannot be omitted from the phrase” sedangkan menurut 

Swan (1995: XXVI) mengemukakan bahwa “phrase are two or more words that 

function together as a group.”  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa adalah 

gabungan kata-kata yang membentuk unit gramatikal dan tidak memiliki subjek 

dan predikat sendiri. 

 

2.1.1.3 Klausa 

Klausa adalah satuan bahasa paling sedikit memiliki subjek dan predikat. 

Menurut Swan (1997: 19): “Clause is a part of a sentence which contains a 

subject and a verb, usually joined to the rest of sentence by conjunction. Clause is 

also sometimes used for structure containing participle and infinitive (with no 

subject or conjunction)”.  

Menurut Jacobs (1995: 45):  

“Clauses are constructions with one phrase constituent, typically a noun 

phrase that bears the subject relation and another constituent, the verb 

phrase, bearing the predicate relation”. 
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Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa klausa adalah kelompok 

kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat, serta mempunyai 

potensi menjadi suatu kalimat. Richard membagi klausa dalam dua macam, yaitu: 

1. Klausa Bebas (Independent Clause) 

Klausa bebas adalah klausa yang berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. 

Menurut Richard (1985: 205): “an independent clause is one in proper shape 

to occur as a simple sentence”. Artinya klausa bebas adalah salah satu bentuk 

dari kalimat sederhana.  

Contoh 1: Shakespears wrote a novel (Betty 1992: 21) 

Berdasarkan pada kalimat contoh 1 merupakan klausa bebas, karna dapat 

berdiri sendiri dan membentuk sebuah kalimat.  

2. Klausa Terikat (Dependent Clause) 

Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus 

bergabung dengan klausa lainnya dan biasa disebut dengan klausa majemuk. 

Menurut Richard (185: 77): “Dependent clause is a clause which must be 

used with another clause form a complete grammatical construction. It 

depends on the other clause and is subordinate it”.  

 

2.1.1.4 Kalimat 

Kalimat merupakan satuan gramatikal yang lebih besar dari kata, frasa dan 

klausa. Menurut Shertzer kalimat merupakan pengungkapan pikiran lengkap yang 

terdiri dari subjek dan predikat, dan merupakan pengungkapan pikiran yang 
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lengkap. O‟Grady (1996: 191) mengatakan bahwa: “The largest unit of syntactic 

analysis is the sentences (s)”. 

Ciri dari sebuah kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda titik. Seperti yang telah dikemukakan oleh Aarts (1997: 6): 

“Sentence is a string of words that begins in capital letter and ends in a full stop 

and its typically used to express a state of affair in the worlds”.  

Lyons (1995: 32) “sentences is natural language have words, which have 

both form and meaning”. yaitu kalimat merupakan satuan bahasa yang memiliki 

kata, susunan struktur dan arti.  

Sedangkan menurut Hornby (2000: 1165) “sentence is a set of work 

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

verb”. 

 

2.1.2 Fungsi  

Secara umum, fungsi sintaksis terdiri dari subjek, predikat, dan                       

objek. Verhaar (1978) berpendapat bahwa fungsi-fungsi sintaksis                      

merupakan kotak-kotak kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena 

kekosongannya. 

 Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai fungsi subjek, predikat, dan 

objek, berikut penjelasannya; 
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2.1.2.1 Subjek (Subject) 

 Subjek merupakan unsur dari klausa dan kalimat yang merupakan salah 

satu yang paling penting dalam pembentukan klausa atu kalimat itu sendiri, 

seperti yang telah dijelaskan Techner dan Evan (2007:1) “Many sentences contain 

at least on clause. A clause is a sentence containing at least a subject and 

predicate”. Pengertian subjek pun diungkapkan oleh Geldren (2010:66) “subject 

is usually realized by NP (sometimes by clause)…” dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa subjek biasanya dimunculkan dalam bentuk frasa nomina, 

namun terkadang dapat pula dimunculkan dalam bentuk klausa.  

 

2.1.2.2 Predikat (Predicate) 

 Selain subjek, komponen yang paling penting dalam sebuah klausa atau 

kalimat adalah predikat. Predikat secara sederhana diartikan sebagai yang 

diungkapkan oleh Techner dan Evans (2007:3) “predicate is defined quite simply: 

it is “the rest of clause,” whatever is not part of subject.” Definisi lain 

diungkapkan Leech (2006:89) „predicate is part of clause or simple sentence 

which follows subject and which consists of verb phrase together with elements 

relating to it.”  

 Dari pengertian di atas Leech menambahkan bahwa predikat terbentuk   

dari frasa verba bersama dengan unsur lain yang berkaitan dengan frasa verba 

tersebut. 
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2.1.2.3 Objek (Object) 

 Richard, et al (1985: 198) mengatakan bahwa : 

“Object is the noun, noun phrase or clause or pronoun in the sentence 

with transitive verb, which is traditionally described as being affected by 

action of the verb. The object of a verb can be affected by the verb either 

directly or indirectly”. 

 

Objek dapat berupa kata benda, frase, klausa nomina yang kehadirannya 

ditentukan oleh verba yang berupa transitif. 

 

2.1.2.4 Keterangan 

 Keterangan yang merupakan tempat kosong bila diisi oleh kata atau frasa 

yang berkategori nomina. “Adverbials may be classified according to their 

function (e.g. as modifying verbs, adjectives, or other adverbs; or expressing 

manner, time, place, direction, degree, frequency) and according to their 

position.” (Hornby, 1975:164). Sebuah keterangan biasanya menunjuk pada 

atribut dari aksi-aksi, sensasi, dan keadaan yang dibentuk oleh sebuah verba. 

Verba yang menyatakan lokasi, akan memunculkan fungsi keterangan yang 

bersifat lokatif. 

 

2.1.2.5 Pelengkap 

 Pelengkap merupakan kata-kata, biasanya berupa ajektiva dan nomina 

yang digunakan setelah adverbial untuk mendeskripsikan subjek atau predikatnya. 

“Complements encodes constituents that, semantically, are not participants but 

are nevertheless normally required both syntactically and semantically.” 

(Downing, 2006:36). 



15 

 

2.2  Semantik  

 Semantik adalah cabang dari linguistik yang mempelajari mengenai 

makna. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sema yang artinya „tanda‟ 

atau „lambang‟ atau dari verba semaino yang berarti „menandai‟ atau 

„melambangkan‟ atau semainen yang bermakna „berarti‟ (Chaer, 1995: 2).  

Saeed (1997: 3) mengatakan bahwa “semantics is the study of the 

meanings of words and sentences”. Sedangkan O‟Grady mengatakan (1997: 268) 

“semantics is the study of meaning in human language”. 

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa semantik 

merupakan ilmu yang mempelajari suatu makna dan makna merupakan objek 

utama dalam penelitian semantik.  

 

2.2.1  Makna 

 Makna adalah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah 

disepakati oleh para pemakai bahasa sehingga saling mengerti satu sama lain. 

Objek studi semantik adalah makna yang dimaksud yaitu makna yang 

terdapat dalam ujaran-ujaran, seperti frasa, klausa, kalimat, dan wacana. (Chaer, 

1990: 6) “The simplest theory of meaning is to claim that semantics is reference 

i.e. that to give the meaning of a word one shows what it denote”. (Saeed, 1997: 

30) berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna merupakan 

pengertian atau konsep yang dimiliki oleh sebuah kata. 
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Makna mempunyai pengertian yang sangat luas dan sulit untuk 

didefinisikan. Hal tersebut dikarenakan tiap ahli bahasa hanya membahas makna 

berdasarkan bidang ilmu yang ditekuninya. Kesulitan lain disebabkan karena 

makna kelihatannya tidak stabil dan tergantung kepada pemakai, pendengar, dan 

konteksnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Palmer (1976: 7) bahwa “… meaning 

do not seem to be stable but to depend upon speaker, hearers, and context”. 

 

2.2.2  Makna Leksikal 

 Menurut Lyon dalam Djajasudarma (1986: 146) mengungkap bahwa “the 

term lexical meaning is to be interpreted as the meaning of lexemes”. Jadi makna 

leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem tertentu meski tanpa 

konteks apapun. Sehingga dapat di simpulkan bahwa makna leksikal adalah 

makna yang ada dalam kamus dan dapat berdiri sendiri. 

 Contoh: 1) Horse 

Makna leksem Hourse adalah large four-ledge animal that people ride on use for 

pulling carts. Dalam pendapat ini Newmark (1916: 26) menyatakan bahwa 

“lexical meaning stars when grammatical meaning finishes: it is referential and 

precise, and has to be concerned both outside and within the context”. 

Maksudnya, makna leksikal adalah makna yang tidak berhubungan dengan makna 

gramatikal, makna leksikal memiliki acuan yang jelas dan tepat, maka makna 

leksikal harus mengacu pada satu referen baik berada di dalam maupun di luar 

kalimat. 

 Contoh: 2) she rode a horse   
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Horse pada contoh 2) memiliki makna yang sama dengan horse pada contoh 1), 

karena mengacu pada satu referen yang telah dijelaskan pada contoh 1). Kamus 

pada umumnya hanya memuat makna leksikal yang dimiliki oleh kata yang 

dijelaskan. Penulis menyimpulkan bahwa jika dilihat dalam kalimat makna 

leksikal adalah makna yang tidak berhubungan dengan konteks melainkan 

langsung merujukpada referen tanpa menyesuaikan dengan kata lain yang ada 

pada kalimat baik sebelum maupun sesudah kata tersebut. Seperti pada contoh 2), 

makna horse tidak berpengaruh oleh makna kata she ataupun rode. 

 

2.2.3  Makna Gramatikal 

 Makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam 

satuan yang lebih besar, misalnya hubungan antara kata dengan kala lain dalam 

frasa atau klausa, makna gramatikal juga membahas tentang hubungan makna 

antar kata-kata pembentuk idiom. Menurut Fatimah (1999: 13) “makna gramatikal 

adalah makna yang menyangkut hubungan intra bahasa, atau makna yang muncul 

sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat”. Sehingga makna 

gramatikal adalah makna yang menyangkut dengan unsur-unsur bahasa misalnya 

hubungan antara kata dengan kata lain dalam frasa atau klausa. Saeed (1997: 56) 

memberikan contoh kalimat yang mengandung makna gramatikal.  

Contoh 3: I go to school…….. I went to school 

Pada kalimat I go to school, verba go merupakan makna leksikal atau makna 

kamus, yang artinya pergi. Sedangkan verba went bukan makna leksikal karena 
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verba went dalam bentuk lampau. Dapat dilihat terjadi perubahan makna leksikal 

ke gramatikal. 

    

2.2.4  Makna Kontekstual 

Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi dimana 

ujaran itu dipakai. Dapat dikatakan bahwa makna kontekstual merupakan makna 

kata yang dikaitkan dengan situasi dimana bahasa itu digunakan. Makna 

kontekstual mengupas makna idiom saat digunakan dalam konteks tertentu. 

Konteks merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi dan 

menentukan makna. Menurut Hurford et, al (1983: 68) mengatakan bahwa 

 “The context of utterance is a small sub part of the universe of discourse 

shared by the speaker and the hearers, and included fact about the tropics 

of conversation in which the utterance occurs, and also fact about the 

situation in which the conversation itself takes place”. 

 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa konteks suatu pembicara 

merupakan bagian dari wacana semesta yang dibawakan oleh si penutur yang 

meliputi fakta tentang keadaan dimana pembicaraan dilakukan. Sedangkan 

menurut Cruse (1995: 16) berpendapat bahwa “contextual meaning is the full set 

of normality relations which a lexical item contexts with all conceivable 

contexts”. Menurutnya makna kontekstual adalah serangkaian hubungan 

normalitas yang makna leksikalnya berbeda dengan segala konteks yang 

dibayangkan atau dipikirkan. Sejalan dengan pendapat Cruse di atas, Langacker 

(1987: 157) juga mengungkapkan bahwa “The contextual meaning is the meaning 

which includes all relevant aspects of the conceived situation and thus guarantees 

proper understanding”. Artinya: makna kontekstual adalah makna yang termasuk 
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segala aspek yang relevan pada situasi atau konteks yang dibayangkan atau 

dipikirkan. Oleh karna itu, memerlukan pemahaman yang benar. Contoh 4: 

1) I am surfing now 

2) Surfing the internet 

Makna surfing secara leksikal adalah sport of riding on top of the waves using a 

board  seperti yang terdapat pada contoh 1), sedangkan surfing pada contoh 2) 

bermakna sebuah aktifitas mencari informasi di internet. Sesuai dengan 

konteksnya, pada contoh 2) makna surfing tidak lagi bermakna sport of riding on 

top of the waves using a board karena terdapat kata internet yang telah mengubah 

konteksnya. Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa makna dari sebuah kata 

dapat berbeda sesuai dengan konteksnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna 

kontekstual sangat dipengaruhi oleh situasi penggunaan bahasanya.  

  

2.3  Pergeseran dalam Penerjemahan 

 Penerjemahaan menyangkut dua bahasa yang berbeda, sehingga sangat 

lazim apabila dalam penerjemahan terjadi pergeseran-pergeseran penerjemahaan 

(level shift). Seperti yang di ungkapkan oleh Cartford (1965: 75). “Shift means 

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

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

mengelompokkan pergeseran penerjemahan dalam dua jenis, yaitu:  

a.  Pergeseran Tataran (level shift) 

“By a shift level we mean that SL (Source language) item at one linguistic has 

a TL (the Translation Source) translation equivalent at a different level”. 

(Catford, 1965: 73). Pergeseran tataran ini adalah ketika suatu unsur dalam 
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tataran tertentu pada bahasa sumber dipadankan dengan tataran yang berbeda 

pada bahasa sasaran. 

Contoh: 

Bsu: The train drew slowly into a crowded platform 

Bsa: Pelan-pelan kereta itu masuk ke petron yang penuh sesak 

Pada kalimat bahasa Sumber crowded merupakan sebuah adjektiva yang 

berupa kata. Sedangkan dalam Bahasa Sasaran kata crowded tersebut, 

diterjemahkan dengan dipadankan berupa frasa “penuh sesak” dengan 

demikian pada proses terjemahannya telah terjadi pergeseran tataran. 

b.  Pergeseran Kategori (category Shift) 

Pergeseran kategori berarti mencari padan bahasa sumber ke dalam bahasa 

sasaran pada tingkatan apapun yang sesuai. Lebih lanjut lagi, Catford (1965: 

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

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

dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pergeseran terjadi ketika 

ada perubahan pada struktur elemen kalimat sendiri. 

Contoh:  

Bsu: The girls laughing happily  

                        S             V           Adv 

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

dalam bahasa sumber yang di terjemahkan ke dalam bahasa sasaran. 

Misalnya, dari kelas kata verba bergeser menjadi adjektiva ataupun 

sebaliknya dalam bahasa sasaran.  
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 Contoh: 

Bsu: The neighbors were hostile to the famiy 

           Adj 

 

 

Bsa: Para tetangga itu memusuhi keluarga tersebut 

                                        V 

 
Frasa were hostile merupakan frasa adjektiva dalam Bsu, tetapi dalam 

Bsa frasa tersebut diartikan sebagai “memusuhi” yang merupakan verba. 

Dari contoh di atas, terlihat bahwa terjadi pergeseran kelas kata antara 

frasa adjektiva pada Bahasa sumber (Bsu) menjadi verba pada bahasa 

sasaran (Bsa)  

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

bahasa sumber, yang diterjemahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi 

atau rendah dalam bahasa sasaran. Misalnya, dari kata bergeser menjadi 

frasa dalam bahasa sasaran. 

Contoh: 

Bsu: His father is very nice 

Bsa: Ayahnya sangat baik 

Pada bahasa sumber, frasa nomina his father diartikan dalam bahasa 

sasaran menjadi kata nomina yaitu “ayahnya”, sehingga terjadi 

pergeseran unit dari frasa nomina menjadi kata nomina. 

4) Pergeseran Intra sistem (Intra system-shift) adalah bentuk pergeseran 

suatu unsur yang tidak memiliki padanan dalam bahasa sasaran. 

Misalnya, dari bentuk jamak bergeser menjadi bentuk tunggal dalam 

bahasa sasarannya. 
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Contoh: 

Bsu: a pair of trousers 

Bsa: Sebuah celana 

 

A pair of trousers merupakan nomina jamak dalam bahasa sumber, dan 

diartikan sebagai “sebuah celana” yang merupakan nomina tunggal pada bahasa 

sasaran. 

  

2.4  Kata So 

Kata so adalah kata yang mempunyai bermacam fungsi dan makna. 

Berikut ini penjelasan tentang kata tersebut; Menurut Swan (1996: 536) kata so di 

bagi ke dalam beberapa fungsi dan maknanya. Beberapa diantaranya adalah 

sebagai berikut; 

1.  Degree word termasuk ke dalam kategori non leksikal. Kata so merupakan 

bagian yang terdapat dalam degree word yaitu; “so can have similar meaning 

to „to that extant‟ or that much‟. it is often used when we are talking about a 

high degree of some quality-in situations where very is also a suitable word”.  

So dapat bermakna pada tingkat “tertentu” atau “sedemikian”. So dapat 

digunakan ketika berbicara tentang tingginya tingkatan suatu kualitas tertentu 

dalam situasi dimana kata very juga dapat digunakan.  

Contoh 3:  I‟m sorry you‟re so tired (= I know you‟re very tired, and I‟m 

sorry.) 

2.  Kata so digunakan sebelum kata sifat (adjective) 

Kata so digunakan sebelum kata sifat saja atau sebuah kata keterangan.  
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Contoh 4: why are you drinking so fast? 

Selain itu kata So tidak digunakan bersamaan dengan adjective + noun. 

 Contoh 5:  It‟s such terrible weather. (Bukan it‟s so terrible weather) 

Fungsi kata So juga dapat digunakan sebelum qualifier (kata sifat) seperti; 

much, many, few and little (dengan atau tanpa benda).  

Contoh 6: There was so much to eat and so few people to eat it. 

Kita menggunakan so much, bukan  so, sebelum comparatives. 

e.g.: She‟s looking so much older. (Bukan … so older.) 

3.   Fungsi kata So and very 

Very digunakan ketika akan memberikan informasi. Kata so terutama (sama 

seperti menggunakan this/that) untuk merujuk pada suatu informasi yang 

sebelumnya sudah diberikan, yang baru saja diketahui, atau yang sudah jelas. 

“Very is used when we are simply giving information. So is mainly used (in 

the same way like this/that) to refer to information which has already been 

given, which already known, or which is obvious.”  perbandingannya sebagai 

berikut: 

Contoh 7: 

- You‟re very late. (berfungsi untuk memberikan informasi) 

I‟m sorry I‟m so late. (berfungsi untuk merujuk pada informasi yang 

baru saja di ketahui). 

Dalam gaya informal, so dapat juga digunakan untuk memberikan 

informasi yang baru ketika pembicara ingin menekankan apa yang 

dikatakan.  
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Contoh 8: He‟s so bad-tempered! (= How bad-tempered he is!) 

Struktur-struktur yang bersamaan dengan very tidak dapat diikuti secara 

langsung oleh that-clauses. Namun kita dapat menggunakan so … that. 

Contoh 9: it was so cold that we stopped playing. (bukan it was very cold 

that we stopped playing). 

4.  So … as to … 

Adapula struktur dengan so yang diikuti oleh adjective + as to + infinitive. 

Hal tersebut merupakan formal dan tidak terlalu umum. 

Contoh 10: 

Would you be so kind as to tell me the time? (= … kind enough to …) 

(bukan would you be so kind and …)   (bukan would you be so kind to …) 

5.   so … a … 

Kata so juga terdapat strukrtur yang lebih formal so + adjective + a/an + 

singular countable noun 

Contoh 11: I had never before met so gentle a person. (= … such a gentle 

person) 

Kata so biasanya tidak digunakan secara adverbial  untuk mengatakan seperti 

ini/itu, dengan begini/begitu.  

Contoh 12: when he laughs like that I want to scream. (Bukan when he 

laugh so …) 

I don‟t think we should do it in that way.  

(Bukan  I don‟t think we should do it so) 
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Kata so sebagai substitusi dapat digunakan dalam struktur-struktur tertentu 

selain mengulangi kata sifat atau kata keterangan.  

Contoh 13: The weather is stormy and will remain so over the weekend. 

 I read the front page very carefully, and the rest of paper less so. 

Adapun yang perlu diketahui beberapa ungkapan informal berikut ini:  

Contoh 14: what happened to old so-and-so (= what‟s his name?) who you 

used to play chess with? 

„How are you feeling?‟ „so-so‟. („NOT too well.‟)   

(Bukan …„So-and-so.’) 

Kata So dapat digunakan setelah say dan tell untuk menggantikan informasi 

yang berulang dalam sebuah that-clause. 

Contoh 15: She‟s going to be the next president. Everybody says so. 

(= … Everybody says that she’s going to be the next president.) 

 

1. I told you so 

Ungkapan ini secara umum berarti “saya memperingatkan Anda tapi Anda 

tidak mau mendengarkan saya”. The expression I told you so is generally 

used to mean „I warned you, but you wouldn‟t listen to me‟. 

Contoh 16: „Mummy, I‟ve broken my train.‟ „I told you so. You shouldn‟t 

have tried to ride on it.‟  

Kata so tidak dapat digunakan setelah kata-kata kerja yang berbicara. Kita 

tidak dapat mengetakan sebagai berikut:  

Contoh 17: She promised me so. 
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2.  So dan not dengan hope, believe dsb: 

1) Menggantikan that-clauses 

Kita dapat menggunakan kata so untuk menggantikan informasi berulang 

dalam sebuah that-clause. Dapat digunakan bersama believe, hope, 

expect, imagine, suppose, guess, reckon, think, and be afraid 

Contoh 18: „Is Alex here?’ ‘I think so.’ (NOT … ‘I think it.‟) 

Kita tidak dapat menggunakan kata so sebelum that-clause. 

Contoh 19:  I hope that we‟ll have good weather. 

 (Bukan I hope so, that we‟ll have good weather.) 

Kata kerja negatif + so 

Contoh 20: „You won‟t be here tomorrow?‟ „I don‟t suppose so‟ 

„Will it rain?‟ „I don’t expect so‟ 

2) So di awal sebuah klausa 

Sebuah struktur memperbolehkan so berada pada awal sebuah klausa, 

dengan say, hear, understand, tell believe dan beberapa kata kerja 

lainnya. 

Contoh 21: It‟s going to be a cold winter, or so the newspaper 

says. 

3.  so am I, so do I etc 

1) So + auxiliary + subject 

Kata so dapat diartikan sama dengan also dalam struktur yaitu so + 

auxiliary verb + subject. Struktur tersebut dapat digunakan untuk 
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menjawab atau menambahkan kalimat sebelumnya, dan menggunakan 

kata kerja pembantu yang sama. 

Contoh 22: Louise can dance beautifully, and so can her sister.  

 Struktur tersebut juga dapat digunakan dengan be dan have yang non 

auxiliary. 

Contoh 23:  I was tired, and so were the others. 

Setelah sebuah klausa tanpa kata kerja bantu, kita menggunakan 

do/does/did. 

Contoh 24: He just wants the best for his country. So did Hitler. 

2) So + subject + auxiliary 

Kata so dapat diikuti oleh subject + auxiliary verb (ingat juga kata 

other) untuk mengungkapkan persetujuan yang terkejut. 

Contoh 25: It‟s raining. Why, so it is! 

„You‟ve just put the teapot in the fridge.‟ „So I have!‟ 

4.   So dan then 

So dan then dapat digunakan untuk mengatakan „karena memang demikian‟. 

Terdapat sedikit perbedaan. Then paling sering digunakan ketika seorang 

pembicara menjawab pembicara lainnya: artinya „itu berlanjut dari yang telah 

Anda katakan‟. 

Contoh 26: - It‟s more expensive to travel on Friday, so I‟ll leave on 

Thursday evening. (NOT … Then I‟ll leave on Thursday evening.) 

„It‟s more expensive to travel on Friday.‟ „Then/so I‟ll leave on Thursday 

evening.‟ 
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5.  So much and so many 

Perbedaan anatara so much dan so many sama seperti antara much dan many. 

So much digunakan dengan kata benda bentuk tunggal (tidak dapat dihitung). 

Sedangkan so many digunakan dengan kata benda bentuk majemuk. 

Contoh 27:   -   I had never seen so much food in my life. 

 -   She had so many children that she didn‟t know what to do. 

     (Bukan… so much children …) 

- You‟re so beautiful. (Bukan you‟re so much beautiful.) 

6.  So much/ many without a noun 

Kita dapat menghilangkan kata benda setelah so much/many, jika maknanya 

sudah jelas. 

Contoh: - I can‟t eat all the meat-there‟s so much! 

 - I was expecting a few phone calls, but not so many. 

 - I have so much to tell you. 

So much as an adverb dapat digunakan sebagai advebia. 

Contoh:  I wish you didn‟t smoke so much. 

7.  So that dan in order that 

1) Purpose 

Bentuk ini digunakan untuk berbicara tentang sebuah tujuan. Terasa lebih 

umum daripada in order, terutama dalam gaya informal. Biasanya 

mereka diikuti oleh kata-kata pembantu seperti can atau will; may lebih 

formal. 
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Contoh: -  she‟s staying here for six months so that she can 

perfect her English. 

 -  We send them monthly reports in order that they may 

have full information about progress.  

2) Present tenses for future 

Present tenses terkadang digunakan untuk merujuk pada kejadian yang 

akan datang setelah so that / in order that. 

Contoh: - Send the letter express so that she gets / she’ll get it 

before Tuesday. 

 -  We ought to write to him, in order that he does not / 

will not feel we are hiding things from him.  

3) Past structure 

Kalimat-kalimat yang menyatakan lampau; would, could, atau should 

(hanya pada British Inggris). Umumnya digunakan bersamaan kata-kata 

seperti so that/in order that, might dapat digunakan dalam gaya yang 

sangat formal. 

Contoh: Mary talked to the shy girl so that she wouldn’t feel left 

out. 

Menurut pendapat Longman (2004: 869) pada buku Dictionary of 

American English new edition, membagi fungsi kata so ke dalam dua kategori 

yaitu: Kata So sebagai Adverb dan kata so sebagai Conjunction. 

Kata so berfungsi sebagai Adverb dibagi ke dalam 17 bagian yaitu sebagai 

berikut: 
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1. So digunakan untuk menggaris bawahi apa yang dikatakan. 

2. Digunakan untuk merujuk kembali sesuatu yang telah dikatakan sebelumnya: 

if you have not sent in your payment yet, please do so immediately.  

3. So do I/ so is he/ so would Ann… 

Digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu yang benar pada orang lain: 

 I have a lot to do today. “So do I”. 

4. So untuk mempertanyankan benar atau tidaknya: it belongs to my father “is 

that so”. 

5. So dapat digunakan juga ketika kita tidak mengetahui secara pasti banyaknya 

jumlah atau periode: he left a week or so ago. 

6. And so on digunakan setelah rentetan sesuatu untuk menunjukan bahwa 

masih ada hal-hal serupa yang dapat dikatakan. 

7. Be just/ exactly so to be arranged neatly, with everything in the right place. 

8. So seperti untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu: try to remain calm 

so as not alarm anyone. 

Beberapa Kategori kata so pada Spoken phrases: 

9. Dikatakan untuk mendapatkan perhatian seseorang, terutama untuk 

menanyakan sesuatu pertanya: so how the new job going? 

10.  Digunakan untuk meyakinkan bahwa seseorang mengerti sesuatu: so you 

aren‟t actually leaving until Friday? 

11. Digunakan bersamaan dengan gerakan tangan pada saat menjelaskan tentang 

seberapa besar, seberapa tinggi, dan lain sebagainya: it was about so big. 
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12.  Also so what? Digunakan untuk menyatakan secara tidak sopan bahwa Anda 

tidak berfikir sesuatu itu penting: I‟m going to tell mom what you said “so”? 

13. Unsur Slang: he is so not the right person for her. 

14. So long digunakan untuk sebagai kata perpisahan. 

15. So dapat digunakan untuk menyatakan bahwa anada tidak menyukai atau 

tidak sejutu pada sesuatu. 

16.  So much untuk seseorang atau sesuatu: you tired to do didn‟t work. 

17. So help me dan juga so help me god: digunakan untuk menegaskan teguhnya 

pendirian seseorang. Contoh:”so help me god”. 

Sedangkan kata So berfungsi sebagai conjunction dibagi ke dalam dua bagian: 

1. Digunakan yang bertujuan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi:  I got 

hungry so I made a sandwich. 

2. So (that) digunakan untuk membuat sesuatu yg akan terjadi, atau sesuatu 

yang tidak mungkin: I put your keys in the drawer so they wouldn‟t get lost. 

 

 

 

 

 


