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BAB II 
 

KAJIAN TEORI 
 

 
 

2.1 Sintaksis (Syntax) 
 
2.1.1 Definisi 
 

Sujatna (2007:1) dalam bukunya yang berjudul English Syntax for 

Beginners mengungkapkan bahwa Syntax originates from The Greek words 

“syn” meaning “co-“ or “together” and taxis meaning “sequence, order, 

arrangement”. It can in linguistics be described as the study of the rules, or 

“patterned relations” that govern the way the words in a sentence come together. 

Some grammarians say that syntax is the grammatical arrangement of words in 

sentence or a systematic orderly arrangement. 

 Chaer (2004:206) mengatakan bahwa sintaksis berasal dari bahasa Yunani 

yaitu “Sun” yang berarti “dengan” dan “tattein” yang berarti “menempatkan”. 

Jadi secara etimologi istilah sintaksis berarti menempatkan bersama kata-kata 

menjadi kelompok kata atau kalimat. Sedangkan menurut Harman dan Stork yang 

dikutip oleh Alwasilah (1993:114) Syntax is the branch of grammar which is 

concerned with the study of the arrangement of words in sentence and of the 

means by which such relationships are shown, word order, or inflexion. 

Pendapat lain dari Yule (1998:4) mengatakan bahwa syntax is the study of 

relationship between linguistic forms, how they arranged in sequence, and which 

sequence are well-formed. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa sintaksis 

membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain, atau dengan unsur-
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unsur lain sehingga membentuk suatu satuan ujaran. Pembahasan dalam telaah 

sintaksis, di antaranya:  

1. Struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori dan peran sintaksis; 
serta alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur itu.  

2. Satuan-satuan sintaksis yang berupa kata, frase, klausa, kalimat dan 
wacana. 

3. Hal-hal lain yang berkaitan dengan sintaksis, seperti masalah modus, 
aspek, dan sebagainya.  
(Chaer, 2004:206) 

 

Sedangkan pembahasan pada struktur dan satuan sintaksis adalah: 

1. Fungsi sintaksis, yaitu subyek, predikat, obyek, dan keterangan. 
2. Kategori sintaksis, yaitu nomina, verba, ajektifa, adverbial dan numeralia. 
3. Peran sintaksis, yaitu pelaku, penderita, penerima, sasaran, aktif, waktu 

dan tempat.  
(Chaer, 2004: 207) 
 

Contoh: 

 Toni           Called               Anto            Last night 

 S                     P                   O                  Ket                      (Fungsi sintaksis) 

Nomina        Verba       Nomina     Frase nomina adverbial (Kategori sintaksis) 

Pelaku           aktif            sasaran                waktu                (Peran sintaksis)     

                                                                                                                                                                                                     

2.1.2 Satuan Sintaksis 

2.1.2.1 Fungsi Sintaksis 

1. Subyek 

Subyek merupakan fungsi sintaksis terpenting yang pada umumnya berupa 

nomina, frasa nominal, atau klausa. Subyek sering juga berupa frasa verbal atau 

verba yang dibedakan. Kridalaksana (1993: 204) mengatakan bahwa “subyek 

adalah bagian klausa yang berwujud nomina atau frasa nomina yang menandai 
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apa yang dikatakan oleh pembicara”.  Misalnya dalam klausa what she said was 

interesting pembicara membicarakan what she said dan bagian ini disebut subyek.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa subyek adalah pokok atau 

bagian klausa yang berwujud nomina atau frasa nomina yang menandai apa yang 

dikatakan oleh pembicara dalam suatu kalimat dan diletakan sebelum kata kerja. 

2. Predikat 

Predikat merupakan kata yang menerangkan subyek dan biasanya terdiri 

dari verba. Menurut Kridalaksana (1993: 177) menyatakan bahwa “predikat 

adalah bagian dari klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara 

tentang subyek”. Dalam klausa what she said was interesting   pembicara 

membicarakan what she said (subyek) dan was merupakan predikat yang berupa 

verba. 

Sedangkan Alwi (2000: 326) menyatakan bahwa “predikat merupakan 

konstituen pokok yang disertai konstituen subyek di sebelah kiri dan konstituen 

obyek, pelengkap, keterangan di sebelah kanan. Definisi lain yang  

dikemukakan oleh Alwasilah (1993: 135) yaitu bahwa dalam bahasa Indonesia 

predikat mungkin saja tidak diisi dengan verba. 

Contoh: My father is a teacher. (a teacher merupakan predikat). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa predikat adalah kata atau 

bagian klausa yang menerangkan subyek atau keadaan subyek, dan biasanya diisi 

oleh verba tetapi mungkin juga diisi dengan kata lain. 
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3. Obyek 

Obyek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat 

yang berupa verba transitif pada kalimat aktif, dan letaknya selalu setelah 

predikat. 

Kridalaksana (1993: 148) menyatakan bahwa “obyek adalah nomina atau 

kelompok nomina yang melengkapi verba-verba tertentu dalam klausa”. Misalnya 

dalam klausa I know where he lives. Pembicara membicarakan klausa where he 

lives yang merupakan objek dari kalimat tersebut. 

4. Keterangan 

Hornby (2000: 14) memberi definisi bahwa “adverd is word that answers 

question with how, when, where, and modified verb, adjective, and other adverb. 

Keterangan adalah kata yang menerangkan cara, waktu, tempat, dan verba, 

ajektifa serta kata keterangan lainnnya. 

Menurut Kridalaksana (2005: 107) menyebutkan bahwa keterangan adalah 

“kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna 

subyek / predikat dalam klausa”. Dapat disimpulkan bahwa keterangan adalah 

kata atau kelompok kata yang membatasi makna subyek atau predikat dalam 

klausa. 

5. Komplemen 

Kridalaksana (1993: 144) mengatakan bahwa “komplemen adalah kata 

atau frasa yang secara gramatikal melengkapi kata / frasa lain, dalam arti luas 

mencakup obyek langsung dan tidak langsung, dalam arti sempit berfungsi 

sebagai keterangan waktu, tempat, cara, tujuan, dan lain-lain”.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa komplemen adalah pelengkap dalam suatu 

kalimat yang dipakai untuk ungkapan yang berfungsi sebagai keterangan, 

bentuknya dapat berupa kata atau frasa. 

 

2.1.2.2 Kategori Sintaksis 

1. Kategori Leksikal 

1. Noun (N) 

   A noun is a word that names as  person, place, or thing, such as: sky, family,            

   John, cat, girl, etc. 

   Contoh: The girl is beautiful. 

2. Verb (V) 

   A verb is a word that names an action or event, such as: Invite, run, slept,    

  receive, look, etc. 

  Contoh: The child slept. 

3. Adjective (A) 

   An adjective is a word that describes a state, such as: yellow, tired, beautiful,  

   smart, etc. 

   Contoh: He looked tired. 

4. Preposition (P): after, down, with, at, next to, etc. 

    Contoh: She stayed at home. 

5. Adverb (Adv): well, recently, twice, here, slowly, etc. 

    Contoh: They walked slowly. 
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2. Non-Leksikal Kategori 

1. Determiner (Det): the, a, some, this, etc. 

     Contoh: The baby is crying. 

2. Degree Word (Deg): more, quite, very, so, etc. 

     Contoh: She is very nice to me. 

3. Auxiliary (Aux): can, will, must, would, should, etc. 

     Contoh: They should come on time every day. 

4. Conjuction (Conj): and, but, or, etc. 

      Contoh: My sister and I will go to Jakarta. 

 

2.1.2.3 Peran Sintaksis 

Menurut Baltin & Collins (2001: 257) menyatakan bahwa thematic 

relations dalam sintaksis terdiri dari: 

1. Agent / pelaku, is agent of the action atau pelaku perbuatan. Misalnya:   My       

mother makes a cookies. 

2. Experincer, yakni yang mengalami peristiwa psikologis merasa dan 

mengetahui, misalnya: he felt. 

3. Active / aktif, yakni melakukan perbuatan. 

4. Objective / obyektif, yakni obyek yang ada dalam keadaan apapun seperti sakit, 

obyek yang mengalami proses seperti He built a house, obyek yang dikenai 

perbuatan misalnya: ari kicks the ball. 

5. Source, adalah keadaan, tempat, atau waktu yang sudah terjadi, misalnya: The 

bus comes from Jakarta. 
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6. Goal, yakni keadaan, tempat, atau waktu yang akan terjadi 

7. Referential, misalnya: my friend dalam kalimat Husin is my friend.  

     

2.1.3 Unsur Sintaksis 

2.1.3.1 Kalimat (Sentence) 

Menurut Rahman Ali (2007: 298) sentence (kalimat) adalah sekumpulan 

kata yang mempunyai paling sedikit satu subyek dan satu predikat serta 

mengandung pangertian yang lengkap dan sempurna. Atau sekelompok kata yang 

mengungkapkan pemikiran utuh dan arti yang dapat dipahami secara jelas. 

Berdasarkan strukturnya, ada empat jenis tipe kalimat dalam kalimat Bahasa 

Inggris yang diungkapkan oleh Rahman Ali (2007: 317), yaitu: 

 

1. Kalimat Tunggal (Simple Sentence) 

Kalimat tunggal (simple sentence) adalah kalimat yang hanya mengandung 

satu klausa utama. Menurut Rahman Ali (2007: 317) Mengungkapkan bahwa 

simple sentence (kalimat sederhana) adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu 

kata kerja (verb) saja atau induk kalimat (main klausa) yang menyatakan satu 

gagasan. Sedangkan menurut Sujatna (2007: 42) mengemukakan bahwa “Simple 

sentence takes one subject and one predicate, it has a complete meaning. In 

written it has punctuation. Misalnya:  

4. I come to your house. 

Saya datang ke rumahmu. 

5. They sleep in my house. 

Mereka tidur di rumah saya. 
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6. You must study hard for the exam. 

Kamu harus belajar giat untuk ujian. 

 

2. Kalimat Majemuk ( Compound Sentence) 

Kalimat majemuk (compound sentence) yang dikenal dengan sebutan 

kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa bebas. 

Rahman Ali (2007: 317) menyatakan bahwa compound sentence (kalimat 

majemuk setara) yaitu kalimat yang hanya terdiri dari dua atau lebih kata kerja 

(verb) atau induk kalimat (main clause) yang menyatakan dua gagasan atau lebih 

dan diantara masing-masing gagasan tersebut dihubungkan oleh coordinate 

conjuction (kata penghubung koordinat), misalnya: but, before, after, or, unless, 

etc. Sedangkan Sujatna (2007:43) memberi definisi sebagai berikut: “Compound 

Sentence are composed of at least two independent clauses, but no dependent 

clauses. The clauses are joined by a comma and coordinating conjuction, a 

comma and correlative conjuction, or a semicolon with no conjuction”. 

Kalimat majemuk biasanya digunakan jika klausa-klausa yang membentuknya 

mempunyai kesamaan arti yang pararel. Klausa-klausa tersebut biasanya 

dihubungkan oleh suatu konjungsi yang disebut konjungsi koordinatif (coordinatif 

conjuction), misalnya: 

1. She is beautiful but she is loyal. 

Dia cantik tetapi dia setia. 

2. Do you study in the study in the morning or do you sleep in the morning? 

Apakah kamu belajar di pagi hari atau apakah kamu tidur di pagi hari? 
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But dan or merupakan konjungsi koordinatif, namun konjungsi yang 

menghubungkan kedua klausa tersebut dapat dihilangkan jika kedua klausa 

tersebut tidak ada kaitannya dan hanya menggabungkan saja. Untuk pengganti 

konjungsi yang dihilangkan itu biasanya dipergunakan tanda titik koma (;), 

misalnya: 

1. He dances gracefully; he speaks with sincere passion. 

2. Only beautiful woman provokes the irritation of other woman; the plain 

woman stirs up only sweetness and symphaty.  

 

3. Kalimat kompleks (Complex Sentence) 

Kalimat kompleks (complex sentence) yang dikenal juga dengan sebutan 

kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terbentuk dari satu klausa bebas 

dan satu klausa terikat. Rahman Ali (2007: 318) memberi definisi bahwa complex 

sentence (kalimat sempurna) adalah kalimat yang hanya terdiri 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 obyek), that (untuk tempat, orang atau obyek), whose (untuk 

kepunyaan), where (dimana) etc. Sedangkan Sujatna (2007:44) mengemukakan 

bahwa “Complex sentence consist of one independent clause, and one or more 

dependent clause. The clauses are connected through either a subordinate 

conjunction or a relative pronoun”. 

Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas dan 

satu atau lebih klausa terikat yang dihubungkan konjungsi subordinatif. Klausa 
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bebas yang merupakan klausa utama atau induk kalimat adalah klausa yang 

mengandung kata kerja utama (the main verb) dari kalimat kompleks tersebut, 

sedangkan klausa terikat atau anak kalimat merupakan klausa tambahan yang 

tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung satu pikiran lengkap klausa 

terikat dan biasanya mempunyai tugas sebagai modifikator bagi sebuah kata atau 

seluruh klausa utamanya. Misalnya: 

1. Anton who speaks English well is the best student. 

Anton yang berbicara bahasa Inggris adalah murid yang terbaik.                                                               

2. Herlina whom I met yesterday is a pretty girl. 

Herlina yang saya ketemu kemarin adalah seorang gadis yang cantik. 

3. This is the year when the Olympic games are held. 

Ini adalah tahun kapan pertandingan olimpiade dilaksanakan.  

 

4. Kalimat Majemuk-Kompleks ( Compound-Complex Sentence) 

Jenis kalimat terakhir adalah kalimat majemuk-kompleks (a compound – 

complex sentence) yang dikenal juga sebagai kalimat majemuk campuran. 

Kalimat ini disebut demikian karena merupakan perpaduan atau campuran antara 

kalimat majemuk dan kalimat kompleks. Rahman Ali (2007: 318)  

mengungkapkan bahwa compound-complex sentence (kalimat majemuk 

sempurna), yaitu 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. Sedangkan 

Sujatna (2007:45) menyatakan bahwa  “there are two special types of compound 

sentences which you might want to note. First, rather than joining two simple  
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sentences together , a coordinating conjunction sometimes joins two complex 

sentence, or one simple sentence.” Misalnya: 

1. Riko whose girl friend is beautiful but she can speaks English well 

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

Riko yang ceweknya cantik tetapi dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris 

dengan baik padahal dia duduk di kelas tiga SMA. 

2. He didn’t come here because he is ill although this meeting is very 

important. 

Dia tidak datang ke sini karena dia sakit meskipun pertemuan ini sangat 

penting. 

 

2.1.3.2 Klausa ( Clause) 

Chaer (2004: 231) mendefinisikan klausa sebagai satuan sintaksis berupa 

runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, didalam konstruksi itu ada 

komponen berupa kata / frasa yang berfungsi sebagai predikat dan yang 

lain berfungsi sebagai subyek, obyek, dan keterangan. Sedangkan definisi klausa  

yang dikemukakan Zuhud (1998: 15) bahwa klausa adalah kelompok kata yang 

didalamnya ada kata yang berfungsi sebagai subyek dan ada yang berfungsi 

sebagai predikat. Dalam Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1998: 

312) dikatakan bahwa klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua 

kata atau lebih yang mengandung unsur predikat.  

Rahman Ali (2007: 438) mengungkapkan bahwa clauses (klausa) adalah 

sekelompok kata yang mengandung subyek (pokok kalimat) atau predikat 

(sebutan kalimat). Predikat disini bisa berupa kata kerja (verb), kata sifat 
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(adjective), kata benda (nouns). Definisi lain yang diungkapkan oleh Oshima dan 

Hogue (1999: 151) adalah ‘a clause is a group or words that contains (at least) a 

subject and a verb. 

Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klausa adalah 

kelompok kata yang berkonstruksi predikatif yaitu yang minimal terdiri dari 

subyek dan predikat, dan potensi menjadi sebuah kalimat, misalnya: Cats run 

pada klausa tersebut Cats berfungsi sebagai suyek dan run berfungsi sebagai  

sebagai predikat. Klausa memiliki persamaan dengan kalimat sederhana bila 

dilihat dari strukturnya. Namun bila klausa dibandingkan dengan frase maka 

perbedaannya jelas terlihat, klausa berstruktur predikatif sedangkan frase 

berstruktur nonpredikatif. Elemen-elemen dalam klausa terdiri dari: subyek, 

verba, obyek, komplemen, dan adverbial. Berdasarkan distribusi unitnya, klausa 

dibagi menjadi: 

1. Klausa Bebas ( Independent Clause) 

Independent clauses atau sering disebut juga main clauses adalah 

serangkaian kata yang yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat sederhana 

serta memiliki pengertian yang lengkap dan dapat berdiri sendiri, karena telah 

memiliki subyek dan predikat (Rahman Ali, 2007: 438). Sedangkan Oshima dan 

Hogue (1999: 152) mengungkapkan bahwa independent clause contains a subject 

and verb and expressed a complete thought. It can stand alone as a sentence by it 

self, an independent clause is formed with subject + verb (+ complement) 

Contohnya: 

1. I read a magazine. 

    Saya membaca sebuah majalah. 
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2. We speak English. 

    Kami berbicara Bahasa Inggris. 

2. Klausa Terikat (Dependent Clause) 

Dependent clauses atau sering juga disebut subordinate clauses adalah 

serangkaian yang mengandung subyek dan predikat, tetapi tidak memiliki 

pengertian yang lengkap serta tidak dapat berdiri sendiri, artinya tergantung pada 

kata-kata yang lain atau induk kalimat (main cluses) (Rahman Ali, 2007:438). 

Sedangkan menurut Oshima dan Hoque (1999:152) dependent clause begins with 

a subordinator such as when, while, if, that, or who. A dependent clause does not 

express a complete thought and can not stand  

alone as a sentence by it self, a dependent clause is formed with subordinator + 

subject + verb (+ complement).        

 Contoh:    

1. I will come if you go. 

    Saya akan jika kamu pergi. 

2. He is a writer whose book you are reading. 

    Dia adalah seorang penulis yang buku nya sedang kamu baca.  

Bila dilihat dari segi fungsi dan kategorinya klausa terikat ini di bedakan atas:  

1. Klausa Nomina, yaitu klausa terikat yang bertindak sebagai nomina 

ditandai dengan Wh-words (what, where, when, why, who, whom, whose, 

which, whatever, etc), how, whether/if, dan that. 

Contoh: What you have said to me is very surprising. 
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2. Klausa Ajektival yaitu klausa terikat yang bertindak sebagai ajektiva 

ditandai dengan adanya pronominal relative ( who, whom, which, whose, 

dan that ).  

Contoh: The book which you are reading is mine. 

3. Klausa Adverbial yaitu klausa terikat yang bertindak sebagai adverbial 

yang ditandai dengan subordinatif conjuction. 

Contoh: I’ll always think of you where ever I go. 

 

2.1.3.3 Frase (Phrase)        

Dalam peristilahan linguistik, istilah frase lazim digunakan dengan pengertian 

yang berbeda-beda. Frase lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang 

berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau dapat digunakan gabungan 

kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis didalam kalimat. Maka, jika dilihat 

dari definisi diatas bahwa yang disebut frase itu pasti terdiri dari lebih dari satu 

kata. Menurut Chaer (2004:231) mendefinisikan frase sebagai satuan gramatikal 

yang berupa gabungan kata bersifat nonpredikatif atau lazim juga disebut 

gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat.  

Cahyono (1995:188) mengemukakan bahwa frase adalah gabungan dua kata 

atau lebih yang sifatnya tidak predikatif, gabungan itu dapat rapat, dapat renggang 

berbeda dengan kata yang tidak bisa diselipi apa-apa, maka hubungan antara kata 

yang satu dengan yang lain didalam sebuah frase cukup longgar, sehingga ada 

kemungkinan diselipi unsur lain. Misalnya, pada frase sedang membaca dapat 

diselipi kata senang, sehingga menjadi sedang senang membaca. Satu hal yang 

penting untuk diingat yaitu bahwa frase itu mengisi salah satu fungsi sintaksis, 
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maka salah satu unsur tidak dapat dapat dipindahkan ‘sendirian’. Jika ingin 

dipindahkan, maka harus dipindahkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. 

Menurut Rahman Ali (2007: 431) frase adalah sekelompok kata yang terdiri 

dari dua kata atau lebih tetapi tidak mempunyai subyek atau predikat (kata kerja), 

dan berfungsi untuk membentuk suatu pernyataan yang lengkap dan menambah 

arti atau informasi terhadap sebuah kalimat.  

Contoh: 

1. The book on the table is mine. 

 Buku diatas meja itu adalah milik saya. 

2. The boys in the street are students. 

Anak-anak laki-laki dijalan itu adalah murid-murid. 

Pada contoh kalimat diatas, on the table dan in the street adalah bentuk frase yang 

tidak mempunyai subyek dan predikat, sehingga tidak bisa disebut sebagai 

kalimat.  

 

2.1.3.3 Kata (word) 

Chaer (2004: 219) mengatakan bahwa dalam tataran morfologi kata 

merupakan satuan terbesar (satuan terkecilnya morfem), tetapi dalam tataran 

sintaksis kata yang merupakan satuan terkecil, yang secara hirarki menjadi 

komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar yaitu frase. Sedangkan 

menurut Bloomfield dalam Alwasilah (1993: 120) memberi definisi kata sebagai 

“A minimum free form”, serta definisi lain tentang kata adalah “A linguistic unit 

which does not permit the insertion of other linguistic  
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material”. Atau kesatuan linguistik yang tidak memungkinkan penyisipan materi 

linguistik manapun. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kata adalah unit terkecil dari 

bahasa yang mempunyai makna, bebas dapat berdiri sendiri, dan mengandung 

satu ide dalam bahasa lisan maupun tulisan. 

 

2.2 Klausa Nomina (Noun Clauses) 

2.2.1 Definisi 

 Klausa nomina adalah sebuah klausa yang memiliki kategori nomina yang 

memiliki peranan sama persis dengan apa yang dimiliki oleh sebuah kata benda 

(noun). Disebut klausa nomina karena karena klausa jenis ini memiliki subyek dan 

predikat sendiri didalamnya, klausa nomina juga digunakan sebagai pengganti 

nomina dan dapat berfungsi sebagai subyek, obyek, dan pelengkap. Ramlan Ali 

(2007: 439) mengemukakan bahwa klausa nomina adalah klausa yang digunakan 

sebagai pengganti kata benda (noun) atau berfungsi sebagai kata benda.  

 Swan (1995) memberi definisi bahwa noun clauses is (usually introduced 

by what) which acts as the subject, object, or complement of a sentence. 

Sedangkan Maurer (2000) mengatakan bahwa noun clauses is used as a subject or 

an object in other words a noun clauses is used in the same ways as noun. 
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2.2.2 Unsur – unsur Klausa 

Berikut adalah unsur-unsur klausa yang menduduki fungsinya diantaranya: 

1. Subyek (subject), kata atau kelompok kata-kata yang berkaitan dengan kalimat 

subyek ini biasanya, tapi tidak harus, diletakan pada awal kalimat subyek ini 

berupa: orang, benda atau binatang.Contoh:  

1. Andi speaks English every day.   

  S     

            2.   The children are playing in the yard.  
                           S 
 
2. Predikat, yaitu kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan dari subyek. 

Dalam bahasa Inggris, suatu kalimat harus mempunyai predikat yang disebut 

dengan kata kerja (verb). Dan apabila tidak ada kata kerjanya, seperti dalam 

kalimat non verbal, yaitu predikatnya berupa selain kata kerja, maka harus ada 

kata kerja bantu (auxiliary verb / helping verb). 

Contoh: 

1. I walk in the morning. 
 P 
 

      2. The book is red. 
                               P 
 
3. Obyek atau penderita, yaitu kata benda (noun) atau kata ganti (pronoun) yang 

menjadi sasaran predikatnya. Obyek dalam kalimat sangat diperlukan yang 

bertujuan untuk menyempurnakan maksud dari kata kerja. Obyek dalam suatu 

kalimat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Obyek langsung (direct object / Od) yaitu kata, frase atau klausa yang 

langsung dipengaruhi oleh tindakan dari kata kerjanya.  

Contoh: They welcomed him. 
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      2. Obyek tidak langsung (indirect object / Oi) yaitu kata yang     dituju       

oleh tindakan dari kata kerja yang dilaksanan. Obyek tak langsung 

biasanya terletak sebelum obyek langsung atau sesudah obyek langsung 

yang di beri kata depan (preposition). 

Contoh: She gives me a book. 
                                          Oi     Od 
 
4. Pelengkap (complement), yaitu kata yang digunakan untuk melengkapi arti 

dari kata kerja dalam satu kalimat dengan menunjuk pada subyek dan obyek 

langsungnya. 

Contoh: Cathy is my cat. 
 Cs 
 
2.1.3 Pola Klausa (Clause Pattern) 
 
 Ketika kita merangkaikan sebuah kata, kita harus mengetahui tentang 

bentuk dan pola klausa dalam kalimat Bahasa Inggris. Ada tujuh macam pola 

klausa dalam kalimat Bahasa Inggris diantaranya yaitu:  

1. Subyek + Verb 

    He slept. 
     S     V  
 
2. Subyek + Verb + Obyek 

    They buy a new house. 
     S       V            O 
 
3. Subyek + Verb + Complement 

    She is a teacher. 
      S   V      Cs 
 
4. Subyek + Verb + Adverdial 

    She was at school. 
      S     V      Ad 
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5. Subyek + Verb + Obyek + Obyek 

    They gave me a new book. 
       S      V     O         O 
 
6.  Subyek + Verb + Obyek + Complement 

     I appointed her the leader of the team. 
     S       V         O                 Co 
 
7.  Subyek + Verb + Obyek + Adverbial 

     They kept him in bed. 
        S      V     O     Ad 
 
 
 
2.1.4 Jenis-jenis Klausa Nomina 

1. Noun Clause Introduced with Wh-words 

Werner (1993: 228) menyatakan bahwa “information question may also be 

changed to noun clause. Question words such as when, what, where, etc  

are used to introduced them”. Pernyataan diatas berarti bahwa pernyataan yang 

bersifat informasi dapat diganti dengan klausa nomina. Kata-kata pertanyaan 

(question words) seperti when, what, where, dan lain-lain digunakan untuk 

memperkenalkan klausa nomina.  

Contohnya: 

1. What people think cannot be regulated by law. 

What people think merupakan klausa nomina yang berfungsi sebagai 

subyek dari verba “cannot be regulated”.  

2. Everyone didn’t know what you said. 

What you said merupakan klausa nomina yang berfungsi sebagai obyek 

dari verba “know”. 
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3. The chief problem is how we are going to get home. 

How we are going to get home merupakan klausa nomina yang berfungsi 

sebagai pelengkap. 

 Adapula pendapat lain yang mengemukakan bahwa klausa nomina yang 

menggunakan kata-kata Wh disebut embedded question. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Pyle dan Ellen (1995: 94-95) yaitu bahwa klausa nomina embedded 

question hadir dalam sebuah kalimat ataupun dalam kalimat pertanyaan yang lain. 

Mereka membuat sebuah pola kalimat yang memiliki klausa nomina dengan kata 

Wh yang muncul dalam kalimat, yaitu: 

               Subject + verb (phrase) + question word + subject + verb 

Sebagai contoh: 

The authorities cannot figure out why the plane landed at the wrong airport. 

Sedangkan apabila klausa tersebut muncul dalam kalimat pertanyaan, maka pola 

kalimat secara keseluruhannya yaitu:  

Auxilary + subject + question word + subject + verb 

Sebagai contoh:  

Do you know where he went?  

Kata-kata Wh yang terkandung dalam klausa nomina dapat muncul sendiri atau 

dengan kata lain sehingga menjadi frase, misalnya: how much, what kind, what 

time dan lain-lain. Selain itu, jika tidak ada yang berfungsi sebagai 

subyek, maka kata Wh yang mengawali klausa nomina dapat berkedudukan 

sebagai subyek yang disebut interrogative pronoun, contoh kalimatnya yaitu: 

They can’t decide who will paint that picture. 
 S          V              O 
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Conjuction (penghubung) yang berupa “question word” di dalam noun clauses 

dapat menjadi “To infinitive” ketika mengandung modal seperti: shall, should, 

can, dan could. 

Contohnya: 

I don’t know this when should I go? 

Menjadi: 

I don’t know when I should go atau I don’t know when to go. 

 

2. Noun Clause Introduced with That Word 

Menurut Werner (1993:261) menyatakan bahwa “There are four important 

things to remember about noun clauses introduction by that: 

1. They can fill subject and object positions. 

2. They are often used with an introductory it as a filler subject. 

3. The word that can often be omitted in an object clause. 

4. No punctuation sets of the that clause from the rest of sentence 

Sebagai contoh di antaranya: 

That sebagai subyek: That he had made a mistake was clear. 

That sebagai obyek: The minister knew that his visitor was waiting.  

      That diawali dengan it: It was clear that he had made a mistake.  

      Klausa nomina dengan conjunction that juga sering terjadi dalam beberapa 

konteks ungkapan seperti: the fact that, the reason that, the idea that, it is obvios 

that, it is true that, it is suprising that, the fact is that. Contohnya: 

1. The fact that he has no money has changed his lifestyle. 

2. It is obvious that they had different cultural perspectives.  
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3. The fact is that he has lost every penny. 

Klausa nomina yang berupa statement (pernyataan) dan request (permintaan) yang 

menyatakan permintaan atau saran dapat menggunakan conjunction that yang 

artinya bahwa, Bentuk request sering dipakai sebagai obyek dalam sebuah kalimat 

(Rahman Ali, 2007: 448) 

Contoh statement: 

1. Sebagai subyek: That she is a beautiful girl is obvious. 

2. Sebagai obyek: He says that Lucky is ill. 

Contoh request: 

1. My father suggested that I write the letter soon. 

2. It was requested that all the students wear uniform. 

Sebagai tambahan, omission of that (penghilangan that) biasanya dilakukan 

dalam percakapan yang tidak resmi (informal) dari object clause jika artinya atau 

maksudnya sudah jelas dapat dimengerti tanpa adanya that. Contoh: 

1. I am sorry (that) I couldn’t meet you yesterday. 

2. He says (that) they plan to come to my farewell party. 

 

3. Noun clause introduced with Whether or If.  

 Penggunaan kata whether sering digunakan dalam bahasa Inggris formal, 

sedangkan penggunaan kata if lebih umum digunakan khususnya  

dalam bahasa lisan. Noun clause yang membutuhkan jawaban “yes” atau “no” 

dapat menggunakan conjunction whether or if (Rahman Ali, 2007: 443). Sebagai 

contoh: 
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Whether sebagai subyek: Whether (or not) he gets the money doesn’t   concern 

me. 

Whether sebagai obyek: Do you know whether he will get the money. 

Whether sebagai komplemen: The question is whether he will get the money.      

Sedangkan penggunaan kata if lebih sering berfungsi sebagai obyek contohnya: 

I want to know if Andy will be here or not. 

 


