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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

Pengertian sintaksis menurut Miller (2002 : 346) adalah: 
Syntax has to do with how words are put together to build phrases, with 
how phrases are put together to build clauses or bigger phrases, and with 
how clauses are put together to build sentences. 
 
 Yang berarti sintaksis adalah ilmu yang mempelajari penggabungan satu 

kata dengan kata yang lain menjadi frase, dan gabungan antara frase dengan frase 

menjadi klausa, dan gabungan klausa dengan klausa menjadi kalimat. 

Radford (2004: 1) menyatakan bahwa : 
 Syntax is the study of the way in which phrases , a sentences are 
structured out of words, and so address question like “what is the 
structure of a sentence like: what  the president doing? And what is the 
nature of the grammatical operations by which is component word are 
combined together to form the overall sentence structure? 

 
Dari kedua pendapat yang telah disebutkan terdahulu diketahui bahwa 

sintaksis adalah ilmu yang mempelajari bagaimana frasa, klausa, dan kalimat 

dibentuk sesuai dengan aturan aturan yang berlaku didalamnya.  

Lebih lanjut O’Grady (1996:181) berpendapat bahwa : “Syntax is the system of 

rules and categories that underline sentence formation in human language.” 

 
 Menurut O’Grady  sintaksis adalah sebuah system aturan-aturan dan kategori-

kategori yang membentuk kalimat dalam bahasa manusia.  

Dengan demikian, yang dibahas dalam sintaksis adalah :. 

1. Satuan- satuan sintaksis, yang terdiri dari :  kata, frase, klausa, kalimat, 

dan wacana. 
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2. Struktur- struktur yang terdiri dari fungsi, kategori, peran, dan alat-alat lain 

yang digunakan untuk membangun struktur-struktur tersebut.  

3. Hal-hal lain yang berhubungan dengan struktur dan satuan-satuan 

sintaksis.  

 

2.1.1 Satuan-satuan Sintaksis. 

Menurut Verhaar (1993 : 70) satuan-satuan sintaksis terdiri dari : kata, 

frase, klausa, dan kalimat. Gabungan antara kata, frase dan klausa dapat menjadi 

satu kalimat.    

 

2.1.1.1 Kata  

Definisi kata menurut O’Grady (1997 : 132) adalah : “ Word is the 

smallest free form found in language”  

Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bebas. Berdasarkan pengertian di 

atas dapat dikatakan bahwa kata merupakan satuan gramatikal terkecil yang 

mempunyai bentuk yang bebas. Bentuk yang bebas ini mempunyai fungsinya 

sendiri-sendiri sesuai dengan jenisnya yang kemudian membentuk satu kalimat 

dan menjadi bahasa yang kita kenal dan pergunakan sekarang 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kata adalah satuan bahasa terkecil yang 

bebas dan mempunyai makna.  

Contoh : Transport (nomina) : adalah kata yang bermakna alat yang 

digunakan untuk membawa  orang atau 
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barang dari suatu tempat k tempat yang 

lain.  

                   Company (nomina) : adalah kata yang bermakna sekelompok 

orang yang bekerja bersama-sama untuk 

tujuan bisnis dan komersil.    

                Come ( verba) : adalah kata yang bermakna kegiatan 

datang dari satu tempat ke tempat yang 

lain.  

 O’Grady (1997 : 132)  mengemukakan bahwa kata disebut juga dengan 

part of speech yang terdiri atas, nomina (noun), pronominal (pronoun), verba 

(verb), ajektiva (adjective), adverbial (adverb), preposisi (preposition), konjungsi 

(conjunction).  Penulis hanya akan membahas ajektiva sebagai dasar 

pengelompokan data dalam analisis. 

 

2.1.1.2  Frase  

Pengertian frase menurut Lyons (1995 :129) dalam bukunya yang berjudul 

Introduction to Theoretical Linguistics, adalah sebagai berikut : “Frase adalah 

satu kelompok kata yang secara gramatikal sepadan dengan satu kata yang tidak 

mempunyai subjek dan predikat sendiri.” Disamping itu Cook (1983 :50) 

mengemukakan bahwa, “ Frase adalah satuan linguistic yang secara potensial 

merupakan gabungan dua kata atau lebih, yang tidak mempunyai ciri-ciri klausa.” 
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Lebih jauh Miller (2002 : 1) mengemukakan bahwa :“ A phrase then, is a 

group of interrelated word.”  

Artinya frase adalah sekelompok kata yang saling terhubung. Setara 

dengan pendapat Miller, Schmidt (1995 : 338) menuturkan bahwa: “A phrase is a 

group of words are close related .” Artinya frase adalah sekumpulan kata yang 

saling terhubung.  

Maurer (2000 : 200) menambahkan bahwa: ” A phrase is a group of words 

which doesn’t have subject and a verb.” Artinya frase adalah  kelompok kata yang 

tidak memiliki subjek dan verba. 

Contoh : 

1) -My parent was  angry with John and Bill.  

Contoh nomer  1,  my parent, dan  angry with adalah frase.  

Dari berbagai pendapat tersebut maka frase adalah satuan linguistik yang 

terdiri dari atau lebih. 

 

2.1.1.3  Klausa  

Menurut Lyons (1995 :168) , “Klausa adalah kelompok kata dengan 

subjek dan predikat sendiri, termasuk dalam sebuah kalimat yang besar.”  

Lebih lanjut Klammer dan Schulz ( 2000 : 279) mengemukakan bahwa :“ 

A clause is traditionally devined as a string of words containing both a subject 

and  a predicate.”  

Artinya adalah klausa dibentuk dari beberapa kata yang terdiri dari subjek 

dan predikat. Senada dengan definisi sebelumnya Schmidt (1995 : 344) 
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memberikan definisi klausa sebagai berikut : “ A clause is a group of words that 

are closely related, but a clause must have a subject and a verb.”  

Dengan demikian klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan 

predikat.  

Contoh :  

2) Mr Langdon read the massage. 

Contoh kalimat dua adalah klausa yang terdiri dari subjek Mr. Langdon 

dan predikat yang berupa verba transitif yaitu read.   

Klammer dan Schulz (2000 : 280) membagi klausa kedalam dua jenis 

kelompok, yaitu klausa bebas dan klausa terikat.   

Senada dengan Klammer, Schmidt mengemukakan bahwa (1995 : 344): “ 

Clause are independent or dependent.”  

Schmidt membagi jenis klausa dalam dua kelompok, yaitu klausa bebas 

dan klausa terikat.   

1. Klausa  Bebas (independent clause) 

Menurut  Butt, dkk. (1995 :108) klausa bebas adalah, “clauses which 

can stan alone”, artinya klausa yang dapat berdiri sendiri.  

Begitupun menurut Schmidt (1995 : 344) : “ An independent clause 

can be a complete sentence or a part of a longer sentence. “ 

 
Contoh :  

3) The concert was canceled, because the soloist become ill.  

Contoh 3 the concert was canceled merupakan klausa yang dapat 

berdiri sendiri, walaupun tanpa disertai because the soloist become ill.  
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Pembaca atau pendengar dapat memahami arti dari kalimat tersebut yaitu 

konser tertunda. Adapun because the saloist become ill merupakan 

informasi tambahan yang memperjelas mengapa konser tertunda.  

2. Klausa Terikat  (dependent clause) 

Klammer dan Schulz mengemukakan bahwa: “A clause which cannot 

stand alone as a sentence it is considered dependent clause.” 

 
 Artinya klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat 

adalah klausa terikat.  Schmidt (1995 : 345) menambahkan: “ A dependent 

(subordinate) clause must be a part of a longer sentence.”  

Klausa  terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai 

kalimat sempurna; hanya memiliki potensi sebagai kalimat tidak 

sempurna. Klausa terikat biasanya ditandai dengan adanya kata 

penghubung atau perubahan bentuk subjek atau objeknya.  

Contoh :  

4) I know a man who is farmer.  

Contoh 4 who is farmer merupakan klausa terikat, dan yang 

memberikan informasi tambahan pada klausa bebas I know a man.  

 

2.1.2.4   Kalimat  

Downing dan Locke (2006 : 272) mengemukakan bahwa :  “ The highest 

grammatical unit is traditionally called sentence.”  

Artinya kalimat adalah unit grammatical yang tertinggi.   
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Schmidt (1995 : 356) menambahkan bahwa : “ English sentence are made 

up of phrases and clauses put together in certain order.”   

Menurutnya kalimat dalam bahasa Inggris harus terdiri dari frase-frase dan 

klausa-klausa yang digabungkan dalam suatu aturan tertentu.  

Menurut  Bloomfield dan R. H. Robins dalam bukunya yang berjudul 

General Linguistic, (1992 :224) “Kalimat adalah struktur terpanjang yang 

didalamnya bisa diadakan analisis gramatikal yang lengkap.” 

Bloomfield dalam R. H. Robins dalam bukunya yang berjudul General 

Linguistics, (1992 : 169)  juga mengemukakan bahwa : Kalimat adalah suatu 

bentuk bahasa yang bebas, yang oleh karena suatu konstruksi gramatikal tidak 

termasuk dalam suatu bentuk bahasa yang lebih besar.  

Menurut Thomson dan Martinet (2005 : 272) , berdasarkan strukturnya 

kalimat dapat dibagi menjadi empat macam , yaitu :  

1. Simple Sentence ( kalimat tunggal) 

Downing dan Locke (2005 : 272) mengemukakan bahwa : “ The 

simple  sentence consist basically of one independent clause.” Artinya 

kalimat sederhana pada dasarnya terdiri dari satu klausa bebas. Sesuai 

dengan pendapat Schmidt (1995 : 358) :  

 All English sentences are made up of simple sentences 
(independent clause) in combination with each other and/or in 
combination with subordinate clauses and phrases.  
 
 Schmidt mengemukakan bahwa semua kalimat dalam bahasa 

Inggris terdiri dari kalimat tunggal yang merupakan klausa bebas yang 
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dikombinasikan dengan klausa terikat dan frase, yang berarti satu klausa 

bebas saja sudah merupakan satu kalimat tunggal.  

Contoh :  

5)  Sam bought the ticket.  

Contoh  nomer 5 hanya ada satu kata kerja yaitu bought dan terdiri 

dari satu klausa bebas (independent clause)   

2. Compound Sentence (kalimat setara) 

Downing dan Locke (2006 : 272) mengemukakan : “ The 

compound sentence consist basically of two independent clause, linked in 

a relationship of coordination.”  

 
Artinya kalimat setara pada dasarnya terdiri dari dua klausa bebas 

(independent clause), yang dihubungkan oleh kata penghubung. 

Schmidt (1995 : 359) menambahkan : “ Coordinating conjunctions and 

conjuctive adverb connect simple sentences in order to form compound 

sentences.”  

 
Artinya penggunaan kata penghubung yang menghubungkan 

kalimat tunggal dengan kalimat tunggal lainnya membentuk kalimat 

setara.  Kalimat yang hanya terdiri dua atau lebih kata kerja atau induk 

kalimat (independent clause)  yang menyatakan dua gagasan atau lebih 

dan diantara masing-masing gagasan tersebut dihubungkan dengan 

coordinate conjunction (kata penghubung ). Misalnya : and, but, or.  

Contoh :  
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 6)  She is beautifull but she is loyal 

Contoh 6 merupakan kalimat majemuk setara (compound 

sentence)yang terdiri atas dua independent clause yang dihubungkan oleh 

coordinate conjuction ‘but’ yaitu she is beautiful  dan she is loyal.   

3. Complex Sentence (kalimat majemuk bertingkat) 

Klammer dan Schulz (2000 : 282) mengemukakan bahwa: “ the 

resulting from contains one independent clause and one dependent clause 

become one sentence is called a complek sentence.”  

 
Artinya hasil penggabungan dari satu klausa bebas dan satu klausa 

terikat menjadi satu kalimat disebut kalimat majemuk bertingkat. 

Schmidt (1995 : 359)menambahkan bahwa: 

Complex sentences are made up of at least one independent clause 
and at least one dependent clause introduced by a subordinate 
conjunction e.g : after, before, altough, unless, since, then, 
because, (relative pronoun) who, which, whom, that, whose, when, 
why, where, etc . 
 
Artinya kalimat yang hanya mempunyai satu induk kalimat 

(independent clause) dan satu atau beberapa anak kalimat (dependent 

clause), yang diantaranya dihubungkan dengan menggunakan subordinate 

konjungsi : after, before, altought, unless, since, then, because,  dan kata 

ganti penghubung (relative pronoun), seperti : who, which, whom, that, 

whose, when, why, where.  

Contoh :  

                     7)  Andy who speaks  english well is the best student.  
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Contoh nomer 7 terdiri dari satu independent clause  yaitu Andy is 

the best student dan satu dependent clause yaitu speak English well yang 

dihubungkan menggunakan kata ganti penghubung who.  

 

4) Compound-Complex Sentences (kalimat majemuk setara-bertingkat) 

  Klammer dan Schulz (2000 : 283) mengemukakan bahwa: 

 Another way of combining sentences is to ambed a clause within 
one or both of the sentence halve in a compound sentence, thus 
producing a form which is compound-complex sentence. 

 
Artinya cara yang lain untuk menggabungkan kalimat adalah 

menambahkan klausa dengan satu atau dua kalimat yang setengahnya adalah 

kalimat setara (compound sentence) untuk menghasilkan kalimat yang disebut 

kalimat majemuk setara-bertingkat.  

  Schmidt (1995 : 359) menambahkan bahwa: “ Compound-complex 

sentences are made up of combination of at least one compound sentence and 

at least one of dependent clause.” 

 
  Artinya compound-complex sentence terdiri dari sedikitnya satu kalimat 

setara dan sedikitnya satu klausa terikat.   

 

 8) Contoh : 

 -The rat runs away when the cat appears, but it (the cat) 

keeps quiet. 
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Contoh nomer 8 the rat runs away dan but it (the cat) keeps quiet 

adalah kalimat majemuk setara, when the cat appears merupakan klausa 

terikat (dependent clause) yang tidak dapat berdiri sendiri.  

Dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah struktur terpanjang yang 

didalamnya bisa diadakan analisis gramatikal yang lengkap, adapun jenis–jenis 

kalimat adalah kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk 

bertingkat, dan kalimat majemuk setara-bertingkat.  

 

2.1.2 Struktur Sintaksis 

Berbiacara tentang struktur sintaksis, penulis akan membahas fungsi 

sintaksis, kategori, dan peran sintaksis. Menurut O’ Grady (1997 : 132) fungsi 

sintaksis berkaitan dengan istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan. 

Kategori sintaksis berkaitan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, pronomina, 

adverbial, atau biasa disebut kelas kata (part of speech), sedangkan peran sintaksis 

berkaitan dengan istilah pelaku, penderita, dan pengalam. 

 

2.1.2.1 Fungsi Sintaksis 

Fungsi sintaksis berkaitan dengan istilah subjek, predikat, objek, dan 

keterangan/adverbia. Menurut Verhaar (1993: 173) fungsi-fungsi sintaksis 

merupakan “tempat-tempat kosong” yang akan diisi oleh sesuatu yang berupa 

kategori dan memiliki peranan tertentu. Fungsi-fungsi sintaksis tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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1. Subject (S) :  

Quirk & Greenbaum (1999 : 11) mwngemukakan bahwa :   
 

The subject of the sentences has a close general relation to what is 
being discussed the “theme” of the sentences with the normal 
implication that something new (the predicate) is being told about 
“a subject” that has already been introduced in early sentences.   

 
Subjek sebuah kalimat merupakan sesuatu yang dibicarakan yang berada 

diawal kalimat. Subjek juga dapat mempengaruhi  predikat.  

Contoh  ; 

9) They go. 

10) He goes.  

Contoh 9 dan 10, They dan He merupakan subjek yang menempati tempat 

didepan kalimat atau pada awal kalimat. Verba go menjadi goes pada contoh 

10 karena pengaruh subjek he yang merupakan orang ketiga tunggal atau lebih 

lajim disebut frase nomina.  

Subjek dapat berupa kata atau kelompok kata yang di bendakan. 

Contoh : 

11) He need the paper on the table. (subjek yang terdiri dari satu kata yaitu 

“he”)  

12) The round table has been gone since yesterday. (subjek yang terdiri dari 

kelompok kata atau frase nomina) 

  Contoh 11 subjek kalimat adalah he yang hanya terdiri atas satu kata saja, 

sedangkan pada kalimat no 12 subjeknya adalah the round table yang 

merupakan frase nomina atau kelompok kata.   
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2. Predicate (P) :  

Raymond  (1987 : 257) mengemukakan bahwa:  

“ What is said about the subjek is called the predicate.” 

 Sesuatu yang menceritakan tentang subjek disebut predikat.  

Contoh : 

13) Jamie will be back at 7.00 pm. 

Contoh 13  will be back  adalah predikat  kalimat karena terdiri dari 

kelompok verba.  

3.Object (O) : 

Richard , et al., (1985 : 198) mengemukakan bahwa: 

Objek is the noun, noun phrase  or clause, or pronoun in sentences in 
transitive verb, which is traditionally describe as being affected by action 
of the verb. The object of the verb can be affected by the verb either 
ditectly or indirectly. 

 
Artinya objek dapat berupa kata benda, frase nomina, klausa nomina, yang 

kehadirannya ditentukan oleh verba yang berupa verba transitif.  

Contoh :  

14) They saw a landlady. 

15) They worked in the garden.  

16) They are formers.  

Dari ketiga kalimat diatas hanya contoh 14 yang memiliki objek yaitu a 

landlady karena verba saw adalah verba transitif, sedangkan in the garden pada 

contoh 15 bukan objek melainkan keterangan tempat karena mengikuti preposisi 

in, dan formers pada contoh 16 bukan objek karena tidak mengikuti verba 
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transitif. Worked pada contoh 15 adalah verba intransitif. Sedangkan are pada 

contoh 16 merupakan be yang berfungsi sebagai linking verb 

4. Adverb (Adv) :  

Adverb is a word that describes or adds to the meaning of a verb, an 
adjective, another adverb or a sentence and which answers such question 
as how?, where?, or when? 

 
 Adverb merupakan salah satu kelas kata yang digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menambah makna pada verba, ajektiva, adverbial lainnya 

atau kalimat.. 

 Contoh : 

17) He runs quikly.   

Pada contoh no 17  quikly merupakan adverb yang mendeskripsikan verba 

runs.  

5 . Komplemen (C)  :  

Klammer dan Schulz mengemukakan bahwa: 

 The main verb phrase maybe accompanied by other words, phrases, and 
clauses that are called either complement (because they complete the 
predicate), or complement are required to complete the verb. 
 
Artinya frase verba utama dapat disertai oleh kata, frase, dan klausa lain 

yang  disebut komplemen (melengkapi predikat), atau komplemen diperlukan 

untuk melengkapi kata kerja.  

Miller ( 2002 : 5) mengemukakan:“ the idea conveyed by complement is 

that a complement expression fills out the verb (or noun and so on). And phrase 

that obligatory called complement.”   
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Komplemen adalah kata atau frase yang secara grammatikal melengkapi 

kata atau frase lain dengan menjadi subordinat padanya, dalam arti yang luas, 

komplemen mencakup objek langsung dan objek tak langsung. 

Menurut Schmidt (1995 : 295) “ Infinitive that follow ‘be’ or a linking 

verb are called object or complement.”  

Contoh  : 

18)  We thought him a fool.  

 Dari contoh 18 a fool merupakan frase nomina yang berfungsi sebagai 

komplemen dan melengkapi objek him, sedangkan objek him merupakan objek 

tak langsung.  

 

2.1.2.2 Peran Sintaksis 

Pengisi fungsi-fungsi sintaksis itu berupa kategori sintaksis, yang 

mempunyai peran-peran sintaksis. Secara umum peran sintaksis itu terdiri dari 

pelaku, penderita, dan penerima. 

Contoh :  

19)  My  father   drink   a cup of coffee   this morning. 

Frase my father pada contoh 19, memiliki peran “ pelaku “ atau “agentif”, 

drink memiliki peran “aktif”, a cup of coffee memiliki peran “sasaran”, dan this 

morning memiliki peran “waktu”.   

.    
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2.1.2.3 Kategori Sintaksis 

Kategori sintaksis disebut juga kelas kata atau part of speech dalam bahasa 

Inggris. Kelas kata menjadi penting untuk pembentukan frase, klausa dan kalimat.  

Kelas kata yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat adalah nomina, 

pronominal, verba, adjektiva, adverbial, preposisi, konjungsi dan interjeksi.  

O’ Grady mengatakan bahwa kategori sintaksis terdiri dari dua macam, 

yaitu lexical categories dan non lexcical categories.  

1. Lexical categories 

1. Nomina (noun)  

Schmidt (1995 : 335) mengemukakan bahwa: “ A noun are words for the 

name people, place, things  and idea.”  

 Nomina adalah kata untuk menandai atau menamai orang, benda, tempat, 

atau sebuah gagasan.  

Lebih jauh  Klammer dan Schulz ( 2000 : 75)  menambahkan: “ In talking 

about the world around us, we use nouns as a major category,” yang berarti 

jika kita membicarakan segala sesuatu yang ada disekeliling kita (benda-

benda) maka kita menggunakan kata benda sebagai kategori yang utama.   

      Contoh  

20) The house is verry large. 

  Contoh 20 the house adalah nomina yang menandai benda. 

2. Pronomina (pronoun) 

Pronomina adalah kata yang digunakan sebagai kata ganti pengganti benda 

atau orang.  
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Schmidt (1995 : 337) mengemukakan bahwa: “ A pronoun are words that 

can take the place of nouns.”  

Artinya pronomina adalah kata yang digunakan sebagai kata ganti benda.  

Klammer dan Schulz (2000 : 118) lebih jauh menambahkan:“ A Pronoun 

is traditionally defined as  a noun subtitude.” 

 Artinya pronomina biasanya digunakan untuk menggantikan kata benda. 

Contoh :  

21) You have a lot of new friends. They would like to come to your house.  

 They adalah kata ganti yang menggantikan your friends pada 

kalimat sebelumnya/ yang pertama.  

3.   Ajektiva (adjective) : mengenai ajektiva akan dibahas pada butir 2.2 

4.   Verba (verb) 

Schmidt (1995 : 337 ) mengemukakan bahwa: “verbs are generally action 

or state-of-being words.”  

Kata kerja/verba adalah sebuah kata yang menunjukkan aksi untuk 

menyatakan sesuatu.  

Klammer (2000 : 68) menambahkan: “ Verb have been defined 

traditionally as word that express action,”  

Artinya kata kerja adalah kata yang biasanya digunakan untuk menyatakan 

aksi. 

Contoh :  

23) I would like to go to Borobudur.  

Contoh 23 go adalah verb yang menunjukkan aksi/ kegiatan pergi  
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5 Adverbial (adverb) 

Carnie (2007 : 44), mengemukakan bahwa :  

Adverb can appear between a determiner and a noun such as “the 
quikly fox” or after the verb is and it’s variants. They can realy 
apper pretty much any where else in the sentences. Altought 
typically they appear at the beginning or the end of the clause or 
sentence .  

 
 Adverbia dapat muncul antara determinan dan nomina atau setelah verba 

dan semacamnya. Adverbia dapat muncul hampir dimana saja dalam kalimat. 

Walaupun biasanya muncul pada awal atau akhir klausa atau kalimat.    

Contoh :  

24) She dance perfectly to night. 

Contoh 24 perfectly adalah adverbial yang  terletak setelah verba dance dan 

berfungsi untuk melengkapi verba dance. 

6 Preposisi (preposition) 

Klammer (2000 : 118) mengemukakan bahwa: “ Preposotion are reable 

signal that a noun is coming.”  

Artinya preposisi dapat dihasilkan untuk menandai datangnya nomina/kata 

benda.  

Schmidt (1995 : 336) lebih jauh menambahkan: “ Preposition is a word 

used to show the relationship of a noun or a pronoun to some other word in 

the sentence.”  

 
Preposisi adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan 

antara nomina atau pronominal dengan kata lain yang terdapat dalam 

kalimatyang sama.  



 25 

Contoh :  

25) I can live without food.  

Kata without adalah preposisi yang menunjukan hubungan antara verba 

live dengan nomina food dalam kalimat I can’t live without food.   

2.  Nonlexical categories adalah :  

1. Determiners are often used with nouns (also called articles, numbers, 

possessive) 

            : a, the, that, my, some.  

 Contoh : my wacth is not working. 

2. Degree Words are often used with adjective   

           : too, so, very (in too hight) 

 Contoh : I feel so sorry for yesterday. 

3. Auxiliary verb are verb indicate the intentions, attitudes, or feelings of the 

writer. Auxiliary verb are verb that come before the main verb in the verb  

phrase. 

     : shall, may, can.  

 Contoh : I may come to your house next week.  

4. Conjunction are words that connect part of sentences such as single 

words, phrases, and clauses.  

     : and, but, on.  

 Contoh : my mother is a teacher and she work six days  a week.  

5. Qualifier is a word to show qualify of the action (verb) : rare, almost, 

seldom. 
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Contoh : They almost kill him to get some information.  

 

2.2  Ajektiva 

Menurut Gardner (10 November 2008, 10.00 WIB ): “ Adjectives are 

words that discribe and modify another person or thing in the sentence.”  

Ajektiva adalah kata yang menjelaskan dan memodifikasi nomina orang 

atau benda didalam kalimat.  

Menurut Carnie (2007 : 43) : 

Adjectives can appear between determiners such as the, a, these, etc and 
nouns : (the big peanut). They also can fallow the auxiliary am, is, are, 
were, be, been, being. Frequently, adjectives can be modified by the 
adverb very ex : those people are very kind.  
 
Ajektiva dapat muncul setelah determinan dan dapat mengikuti auxiliary 

verb. Ajektiva juga dapat di modifikasi oleh adverbia.   

Schmidt (1995 : 335) menambahkan bahwa: “ An adjectives is a word use to 

modify noun or pronoun, so adjectives describes nouns”. 

 
 Ajektiva adalah kata yang digunakan untuk memodifikasi dan 

medeskripsikan nomina atau pronominal.   

Selanjutnya Schmidt mengemukakan bahwa: “ An adjective is one of the 

major part of speech of many languages, comprising words use to modify or limit 

a noun,”  

Ajektiva adalah salah satu dari kelas kata utama dari berbagai bahasa, 

yang digunakan untuk memodifikasi  atau membatasi sebuah nomina.  
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House dan Harman (1992 : 73) mengemukakan: ” an adjective is a word used 

with a noun or other substantive as a modifier to describe or define it. “  

 
 Setelah melihat beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

ajektiva adalah kata yang muncul bersama nomina atau substantif lain dan 

berfungsi memodifikasi atau membatasi nomina tersebut. 

Contoh :  

26) A handsome boy.  

27) Several boys. 

28)  The big car.  

Contoh 26 ajektiva handsome berfungsi memodifikasi nomina boy, sedangkan 

pada contoh 27 kata several berfungsi membatasi nomina. Contoh  28 kata big 

berfungsi memodifikasi nomina dan muncul bersama dengan nomina car dan  

substantif lain seperti determiners the.  

Lebih lanjut ajektiva menerangkan kwalitas seseorang, barang, hal, 

tempat, dan lain-lain.  

Contoh : 

                   29) A beautiful girl .  

Pada contoh no 29 kata beautiful merupakan ajektiva yang menerangkan 

kualitas seseorang, dalam hal ini nomina  girl   berdasarkan keadaan fisiknya.   

Ajektifa yang muncul bersama nomina atau subtantif lain akan berfungsi 

memodifikasi dan membatasi nomina. 

Contoh :  

30) The large garden is mine. 
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Pada kalimat no 30 kata large muncul bersama nomina garden merupakan 

ajektiva yang menerangkan nomina garden.   

 

2.2.1 Jenis Jenis Ajektiva  

Menurut Quirk dan Greenbaum (1999 : 402): “ Many adjectives have no 

identifying form, called Basic or Pure adjectives, eg: good, hot, little, young, etc.” 

 Menurut Quirk dan Greenbaum banyak ajektiva yang memiliki bentuk 

tidak tetap  yang biasa disebut ajektiva dasar atau murni, seperti : good, hot, little, 

young, dan lain sebagainya. 

Quirk juga menuturkan: “ Some suffix are inded found only or typically 

with adjectives.”  

Menurutnya beberapa imbuhan dapat ditemukan pada ajektiva. Karenanya 

Quirk membagi ajektiva menjadi : 

1. Ajektiva  Basic : god, hot, cool, wet, big, little, old, young, sweet, bitter, 

red, green, blue, brown, long, short, etc. 

2. Ajektiva berimbuhan :  

- -able : comfortable 

- -ful : playful 

- -ish : grayish 

- -ous : dangerous 

- -al : seasional 

- -ic : scientific 

- -less : useless 
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- -y : dirty 

3. Participle Ajektiva  terdapat dua jenis, yaitu :  

     Aktif Present Participle –ing : 

- his views were verry  surprising.  

- his suprising views.  

    Passive Past Participle –ed :  

- the results were unexpected .  

- The unexpected results .  

Terdapat juga ajektiva yang digabungkan dengan jenis kata yang lainnya. 

Seperti menurut Quirk dan Greenbaum: 

 We know consider some other examples of overlapping between the 
adjective class and other word classes. The three relevan word classes are 
adverbs, nouns, and participles. 
 
Menurutnya ada beberapa kelas kata yang lain yang  berhubungan dengan 

ajektiva yaitu adverbia, nomina, dan participle, seperti :   

Contoh :  

31)  an early train.   

Pada contoh no 31 early berfungsi sebagai ajektiva yang memodifikasi nomina 

train. 

32)  we finished early today.  

Pada contoh no 32 early berfungsi sebagai adverbia pada umumnya. 

33) the large station.  

Pada contoh 33 large merupakan ajektiva yang memodifikasi nomina station. 

34) his views were very suprising.  
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pada contoh 34 surprising  adalah participle yang berfungsi sebagai ajektiva 

predikatif karena merupakan subjek komplemen. 

35) his suprising views.  

pada contoh 35 suprising adalah participle yang berfungsi sebagai ajektiva 

atributif yang memodifikasi nomina views.  

 

2.2.2 Frase Ajektiva ( Adjective phrase) 

David Megginson (18 november 2008, 10.00 WIB) mengemukakan bahwa:  
  

An adjective phrase is any phrase which modifies a noun or pronoun. You 
often construct adjective phrase using participles or prepositions together 
with their hair.  

 
Artinya frase ajektiva adalah frase yang dapat memodifikasi nomina atau 

pronominal.   

Menurut Quirk dan Greenbaum (1996 : 96) frase ajektiva adalah frase 

yang mengandung ajektiva sebagai unsur utama (head) kadang seringkali muncul 

bersama-sama dengan modifier dalam bentuk sebuah kata, frase dan klausa. 

 Schmidt (1995 : 341) menuturkan : 

Sometime phrases contain adverbs to modify the adjective, these are 
called adjectives phrase. And sometime nouns are followed by adjectives 
or other nouns in phrase. These are called adjectives phrase or nouns 
phrase modifiers.  
 
Kadang-kadang frase mengandung adverbia untuk memodifikasi ajektiva, 

ini disebut frase ajektiva, dan kadang-kadang nomina  yang diikuti ajektiva atau 

nomina yang lain dalam frase disebut frase ajektiva atau modifikator frase 

nomina.  
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Maka dapat disimpulkan frase ajektiva dapat dimodifikasi oleh adverb, 

dengan ajektiva sebagai unsur utama (head). 

 Contoh :  

                40)  “ very lucky” 

    41)  “absolutely beautifull”  

Contoh  frase  40 adjektiva lucky  adalah head yang muncul bersama 

adverb  qualifier ‘very’, sedangkan  contoh frase no 41 ajektiva beautiful adalah 

head yang  muncul dengan adverbial absolutely. Beautiful merupakan head of 

phrase, sedangkan absolutely sebagai modifier. 

 

2.2.3 Fungsi Ajektiva 

 Lebih jauh Greenbaum dan Quirk (1990:129) mengklasifikasikan ajektiva 

berdasarkan posisinya dan fungsinya :  

1. Attributive Adjective : Ajektiva atributif memiliki fungsi atributif dan 

memodifikasi nomina apabila kata itu terletak didepan nomina yang 

diterangkan atau merupakan bagian dari noun phrase dengan unsur utamanya 

adalah nomina yang diterangkannya.  

36)   We saw happy family 

      37) They told us a frightening experience. 

 Contoh nomer 36 ajektiva happy adalah ajektiva attributif yang terletak 

didepan family, nomina yang diterangkannya. Posisi frightening pada contoh 

37 berada antara determinan a dan nomina experience .Ajektiva berfungsi 

memodifikasi dan membatasi nomina,   
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Dalam bahasa Inggris attributive adjective biasanya mendahului nomina 

yang diterangkannya sedangkan frase ajektiva diletakan sebelum nomina. 

Contoh :  

38) She is a pretty healthy women.  

Contoh 38, pretty healthy merupakan frase ajektiva yang terletak sebelum 

nomina women.  

2. Predicative Adjective, ajektiva yang terletak setelah auxiliary verb be berfungsi 

sebagai predikat jika bertindak sebagai subject complement atau object 

complement.  Contoh : 

      39) The film is boring.  

      40)  They found the victim crying.  

Contoh  39 , boring berfungsi sebagai predikat dan bertindak sebagai 

subject complement , tetapi crying pada kalimat 40 berfungsi sebagai object 

complement.  

Dalam kalimat predicative adjective diletakan setelah lingking verb : seem, 

become, appear, look, etc.  

 

2.2.4 Konstruksi Frase Ajektiva 

David Megginson (18 november 2008, 10.00 WIB) mengemukakan 

bahwa: frase ajektiva adalah frase yang memodifikasi nomina atau pronominal. 

Konstruksi frase ajektiva bervariasi, antara lain : 

- Ajektiva + Participle + Objek : busy handing out letters.  

- Ajektiva + Preposition + Objek :   good at math,  angry about this.  



 33 

- Adverbia + Ajektiva :  theoretically right.  

- Ajektiva + Preposition :  happy with 

- Nomina + Nomina :  two ons coffie  

- Ajektiva + that –clause :  glad that you are carefull.  

- Ajektiva + Ajektiva : nice rich man.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


