
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Kelas Kata 

Adverbia merupakan bagian dari parts of speech atau kelas kata dalam 

bahasa Inggris, karena itu penulis mengemukakan bagian-bagian dari parts of 

speech terlebih dahulu sebelum kajian teori tentang adverbial. 

Kelompok kata atau kelas kata dalam bahasa Inggris disebut word class 

atau part of speech. Richards dkk. (1985: 209) mengemukakan bahwa parts of 

speech is a traditional term to describe the different types of word which are used 

to form sentences. Artinya, kelas kata/tata bahasa Inggris adalah istilah tradisional 

untuk menggambarkan jenis kata yang berbeda yang digunakan untuk membentuk 

kalimat.  

 “Setiap kelas kata (part of speech) tidak menjelaskan apa yang disebut 

kata, tetapi bagaimana kata itu digunakan. Kata yang sama dapat berupa nomina 

dalam suatu kalimat, tetapi dapat pula berupa verba atau ajektif dalam kalimat 

yang lain” (http://www.eslincanada.com/englishlesson2.html, 2007: 1). Contoh: 

- There are a number of deeps in the Pacific (deeps = noun). 

- The well is ten feet deep (deep = adjective). 

 Johnson & Johnson (1999: 144) dan http://www.eslincanada.com/ 

englishlesson2.html (2007: 1) menuliskan bahwa kelas kata (Parts of Speech) 

terdiri dari delapan kelompok. Berikut ini adalah kedelapan kelompok tersebut: 

1. Nomina (Noun), yaitu kata yang menamai orang, tempat, atau benda.  

Contoh:    



 

 

 -   Ted is an actor. 

      -   He lives in Jakarta. 

      -   The news is good. 

2. Ajektiva (Adjective), yaitu kata yang menerangkan nomina.  

Contoh:  

-   Jim is a busy person. 

    Busy menerangkan person. Person adalah noun, dengan demikian busy  

adalah adjective. 

-   He is a clever student. 

    Clever adalah adjective yang menerangkan student (noun).     

3. Pronomina (Pronoun), yaitu kata yang dapat menggantikan nomina. 

Contoh:  

Tom is my brother. He lives here. 

He adalah kata yang menggantikan nomina Tom.  

4. Verba (Verb), yaitu kata yang bersifat melakukan kegiatan. 

      Contoh:      

      -    He is opening the door. 

      -    I borrowed your car. 

5. Adverbia (Adverb), yaitu kata yang menerangkan verba, ajektiva, dan adverbia 

lain.   

Contoh:    

      -    He is working hard (adverb meneranngkan verb). 

      -   This question is difficult enough for us (adverb menerangkan adjective). 



 

 

     -   The boy sings the song extremely well (adverb menerangkan another 

adverb). 

6. Preposisi (Preposition), yaitu kata yang menunjukkan hubungan antara 

nomina dan kata lainnya dalam suatu kalimat.  

Contoh:   

      -    She is at home now. 

      -   He run into the class. 

      -   I will come on Monday. 

7. Konjungsi (Conjunction), yaitu kata yang menghubungkan kata-kata atau 

frase-frase.  

Contoh:   

      -   He is clever and  diligent. 

      -   I wrote it carefully but slowly. 

      -   He got the job although he had no qualifications. 

8. Interjeksi (Interjection), yaitu kata yang digunakan sebagai kata seru. 

 Contoh:      

 -   Oh! That’s a pity. 

 -   Wow! It’s very beautiful. 

 -   Well! That’s what I want. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa adverbia yang menjadi pokok bahasan 

dalam penelitian ini termasuk salah satu part of speech. Adverbia termasuk ke 

dalam kelas kata utama dalam bahasa Inggris bersama dengan nomina, verba, dan 

ajektiva. Adverbia menempati kelas kata yang penting dalam part of speech 

karena fungsinya sebagai kata keterangan.   



 

 

 

2.2 Adverbial 

 Adverbial merupakan kata atau sekelompok kata yang berasal dari kata 

lain yang bukan adverbia, tetapi memiliki fungsi yang sama seperti adverbia. 

“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 questions as 

how?,where?,or when?” (Richards dkk., 1985: 6). Dari pengertian tersebut dapat 

diartikan bahwa adverbia adalah kata yang menerangkan verba, ajektiva, adverbia 

lain, atau kalimat, yang memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti: 

bagaimana?, di mana?, atau kapan?. Definisi serupa dikemukakan oleh Manser 

(1991: 6), yaitu adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, 

ajektif, frase, atau adverbia lain. 

Menurut Quirk, dkk (1999: 438), adverbia berfungsi sebagai bagian utama 

dari sebuah frase adverbia, dengan atau tanpa modifikasi (perubahan). Karena 

keaneka-ragamannya yang tinggi, kelas adverbia adalah kelas yang paling samar-

samar dan menimbulkan teka-teki dalam kelas kata tradisional.  

Senada dengan pendapat tersebut, Lyons (1995: 319) mengemukakan 

bahwa dalam tata bahasa tradisional, adverbia membentuk suatu kelas yang sangat 

heterogen. Misalnya kebanyakan adverbial cara dalam bahasa Inggris 

berhubungan dengan ajektiva. Contoh: Mary dances beautifully. Diimbuhkannya 

sufiks -ly pada ajektiva beautiful mengubah struktur kata menjadi adverbia 

beautifully. 



 

 

Merujuk pada pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa adverbia 

adalah kata-kata yang berfungsi untuk menjelaskan kata-kata yang bukan nomina. 

Adverbia menerangkan terutama  verba. 

Adverbia dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa macam berdasarkan 

artinya. Mukti (2004: 329) mengemukakan bahwa menurut artinya di dalam 

kalimat, adverbia dapat dibagi menjadi: 

1. Kata keterangan cara (adverbs of manner). Contoh: She came hurriedly. 

2. Kata keterangan tempat (adverbs of place). Contoh: They live in America. 

3. Kata keterangan waktu (adverbs of time). Contoh: I met them a few days ago. 

4. Kata keterangan frekuensi (adverbs of frequency). Contoh: I rarely see her. 

5. Kata keterangan derajat (adverbs of degree). Contoh: I am almost through 

writing this letter. 

6. Kata keterangan kemungkinan (adverbs of modality). Contoh: I can possibly 

meet him today. 

7. Kata keterangan kesimpulan (adverbs of conclusion). Contoh: She is sick, 

therefore she could not go to school. 

8. Kata keterangan perbedaan (adverbs of contrast). Contoh: On the contrary, I 

agree with him. 

 Lebih lanjut, Costinett (1994: 75) menuliskan bahwa posisi adverbial 

(placement of adverbial) adalah sebagai berikut:     

 -  He sat at his desk quietly.  

           place    manner  

-  He sat quietly at his desk.  

              manner     place     



 

 

  Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adverbial cara 

digunakan untuk menerangkan verba, karena itu posisi adverbial cara mengikuti 

verba, seperti pada contoh di atas, quietly sebagai adverbial  cara menerangkan 

verba sat. Akan tetapi, adverbial cara dapat juga terletak setelah objek, atau 

adverbial tempat. Contoh:  

- She sings the song loudly (adverbial cara terletak setelah objek). 

       adverbial cara 

 -  He lived there happily (adverbial cara terletak setelah adverbial tempat). 

            adverbial cara 

Atau sebaliknya, adverbial tempat dapat terletak setelah adverbial cara, contoh: 

He  queued  patiently  at the bus stop  (adverbial  tempat  at  the  bus stop terletak  

            adverbial tempat 

setelah adverbial cara patiently). 

 Selanjutnya, akan dijelaskan lebih jauh tentang adverbial tempat dan 

adverbial cara yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. 

  

2.2.1 Adverbial Tempat 

 Swan (1995: 24) menyatakan bahwa adverbial tempat (adverbial of place) 

menjelaskan dimana suatu kegiatan terjadi. Contoh: He stood in front of the door. 

Kata-kata yang termasuk ke dalam adverbial tempat ini antara lain upstairs, 

around, here, in London, out of the window, away, everywhere, here, nowhere, 

somewhere, there. 

 Posisi adverbial tempat dalam kalimat menurut Hartono dan Pardiyono 

(1996: 275) adalah sebagai berikut: 



 

 

1. Pada akhir kalimat. 

Contoh:  She played a piano in the room. 

2. Pada awal kalimat. 

Contoh:  On the table, my father put the magazines. 

3. Sebelum adverbial waktu. Bila terdapat adverbial waktu yang menyertainya, 

adverbial tempat diletakkan sebelum adverbial waktu. 

Contoh:  

 -   Tony comes to the office every day. 

 -   Mother put the keys in her bag yesterday. 

 

2.2.2 Adverbial Cara

  “Adverbial cara (adverbial of manner) digunakan untuk menjelaskan atau 

memberi keterangan tentang bagaimana terjadinya suatu kegiatan. Adverbial ini 

biasanya menjawab pertanyaan ‘bagaimana?’ ” (Funchs dkk., 2000: 228). Contoh: 

She describes the apartment perfectly (Perfectly merupakan adverbial yang 

menjelaskan bagaimana ‘dia menggambarkan apartemen’). 

  Lebih lanjut lagi Funchs, dkk. (2000: 228) menjelaskan bahwa adverbial 

digunakan untuk menjelaskan atau memberi keterangan tentang ajektiva atau 

adverbial lain. Contoh: The apartment is absolutely perfect (Absolutely 

merupakan adverbial yang menjelaskan bagaimana sempurnanya apartemen itu). 

  Beberapa adverbial cara memiliki dua bentuk, yaitu: 

1. Adverbial cara dengan sufiks –ly. Contoh: quickly, loudly, clearly. 

2. Adverbial cara tanpa sufiks –ly. Contoh: well, fast, hard. 



 

 

  Posisi adverbia cara dalam kalimat menurut Thomson dan Martinet (2003: 

52) adalah sebagai berikut: 

1.  Adverbial cara biasanya muncul setelah verba, contoh: She danced beautifully  

atau setelah obyek jika ada, contoh: He gave her the money reluctantly. 

2. Jika verb + preposition + object, adverbial bisa terletak sebelum preposisi 

atau setelah obyek. Contoh: He looked at me suspiciously atau He looked 

suspiciously at me.  

3.   Sama halnya dengan kalimat verb + object, panjangnya obyek mempengaruhi 

posisi adverbial. Jika obyek singkat, menggunakan verb + object + adverb, 

seperti terlihat pada contoh (2) di atas. Tetapi jika obyek panjang, adverbial 

biasanya diletakkan sebelum verba. 

     Contoh:  

- She carefully picked up all the bits of broken glass. 

- They secretly decided to leave the town. 

  Swan (1995: 24) mengemukakan bahwa posisi adverbial cara seringkali 

berada di akhir klausa, terutama jika adverbial cara penting untuk menunjukkan 

arti verba dan tidak bisa dihilangkan. Contoh: He drove off angrily.. Adverbial 

cara dapat berada di posisi tengah jika adverbial bukan fokus utama dari kalimat. 

Contoh:  I slowly began to feel better again. 

  Kata-kata yang termasuk ke dalam adverbial cara antara lain best, better, 

calmly, carefully, carelessly, early, fast, faster, gradually, hard, harder, hurriedly, 

late, suddenly, well 



 

 

Quirk, dkk (1999: 439) mengemukakan bahwa peraturan untuk 

membentuk kelas terbuka–ly (open class –ly) adalah dengan menambahkan –ly 

pada ajektif (kata sifat) seperti dijelaskan sebagai berikut::  

(a)  Ajektif yang diakhiri dengan konsonan -le dengan cara mengganti –le dengan 

–ly.  

Contoh: simple – simply. 

(b)  Ajektif yang diakhiri dengan konsonan y, y diganti dengan i sebelum 

ditambah –ly. 

 Contoh: happy - happily. 

(c)  Ajektif  yang  diakhiri  dengan  –ic  dan  –ical dengan cara mengganti –ic 

atau –ical dengan –ically.  

Contoh: tragic – tragical – tragically.  

(d)   (–ed) membentuk adverbial dalam –edly dengan pelafalan /idli/ .   

    Contoh: marked – markedly. 

 

2.3 Sintaksis 

“Syntax is a component of grammar, alongside the lexicon (lexis) and 

inflectional morphology, which determines how words combine to form 

sentences” (Johnson dan Johnson, 1999: 313). Artinya, sintaksis adalah bagian 

dari tata bahasa, berdampingan dengan leksikon (leksis) dan morfologi 

infleksional, yang menentukan bagaimana kata-kata digabungkan untuk 

membentuk kalimat. 



 

 

 Definisi lain dikemukakan oleh Verhaar (1996: 169) bahwa sintaksis 

adalah tata bahasa yang membahas hubungan antara kata dan antar-kelompok kata 

(atau antar-frase) dalam satuan dasar sintaksis itu, yaitu kalimat. 

Sedangkan menurut Chaer (1994: 206), sintaksis membicarakan kata 

dalam hubungannya dengan kata lain, atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan 

ujaran. Hal ini sesuai dengan asal-usul kata sintaksis itu sendiri, yang berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti ‘dengan’, dan kata tattein yang berarti 

‘menempatkan’. Jadi secara etimologi istilah itu berarti menempatkan bersama-

sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata (word) itu sendiri 

menurut Chaer (1994:: 219) adalah satuan terkecil dalam tataran sintaksis. 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah tata 

bahasa yang mengatur hubungan antar kata dan menempatkan kata-kata menjadi 

kelompok kata yang disebut kalimat. 

 

2.3.1 Frase 

 Dalam tataran sintaksis, frase merupakan satuan yng berada satu tingkat di 

atas satuan kata.“A phrase is a group of words that are closely related” (Schmidt, 

1995: 338). Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa frase adalah 

sekelompok kata yang berhubungan erat.  

 Manser (1991: 309) juga memberikan pendapatnya bahwa frase adalah (1) 

short group of words; (2) group of words without a verb that form part of a 

sentence. Maksudnya, frase adalah (1) kelompok kata yang singkat; (2) kelompok 

kata tanpa verba yang membentuk bagian dari suatu kalimat. 



 

 

Selain itu, Reid (2000: 290) menyatakan bahwa a phrase is a group of 

words that is missing a subject, a verb, or both. Dari pernyataan tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa frase adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek, 

verba, atau keduanya.  

Contoh:   

  -    … in the back of the bedroom … 

  -   The man … 

 -   … swaying gently 

 “Di dalam frase tersebut hanya terdapat satu kata sebagai head word 

(yang diterangkan), sedangkan yang lain sebagai modifier (yang menerangkan)” 

(Hartono dan Pardiyono, 1996: 273).  

Contoh:   

 -  every day  : every  =  modifier (menerangkan day) 

     day     =  head word 

 -  last night  : last     =  modifier (menerangkan night) 

                night   =  head word   

 Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa frase adalah 

gabungan dua kata atau lebih yang non-predikatif (tidak mempunyai predikat) dan 

terdiri dari head word (kata inti) dan modifier (penjelas). 

 

 

 

 



 

 

2.3.1.1 Frase Adverbial 

 Di dalam http://grammar.ccc.comnet.edu/grammar/adverbs.htm (2007) 

dijelaskan bahwa sekelompok kata yang tidak memuat subyek dan verba, dan 

bertindak sebagai adverbia disebut frase adverbial (adverbial phrase).  

“Frase adverbial (adverbial phrase) adalah adverbia atau kelompok kata 

manapun yang dapat menggantikan suatu adverbia” (Klammer dkk., 2000: 155). 

Contoh: for a long run terdiri dari preposisi for, artikel a, nomina long, dan verba 

run yang membentuk frase yang berfungsi sebagai adverbia.     

Lebih lanjut lagi, Kridalaksana (1982: 46) mengemukakan bahwa frase 

adverbial adalah frase endosentris berinduk satu yang induknya adverbia dan 

modifikatornya  adverbia  lain  atau  partikel.  Contoh:  He was speaking very fast. 

Very fast terdiri atas adverb + adverb. 

 Swan (1995: 21) juga memberikan pendapatnya bahwa adverbial phrase is 

a group of words that does the same job as an adverb. Jadi, frase adverbial adalah 

kelompok kata yang berfungsi sebagai adverbia atau dengan kata lain frase 

adverbial  dibentuk dari kata yang bukan adverbia dan dijadikan adverbia.  

Contoh: in the morning dibentuk dari preposisi in, artikel the, dan nomina  

morning. 

 

2.3.1.2 Frase Preposisional 

  “Preposisi adalah partikel yang dalam bahasa tipe VO biasanya terletak di 

depan nomina dan menghubungkannya dengan kata lain dalam ikatan ekosentris” 

(Kridalaksana, 1982: 137) 



 

 

 Menurut Manser (1991: 325), preposisi adalah kata, contohnya in, from, 

atau to, yang seringkali ditempatkan sebelum nomina atau kata ganti untuk 

menunjukkan tempat, arah, dsb. 

Preposisi digunakan dengan nomina. Schmidt (1995: 336) berpendapat 

bahwa combinations of prepositions, determiners, adjectives, and nouns are 

called prepositional phrases. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa frase 

preposisional adalah kombinasi dari preposisi, determinator, ajektif, dan nomina. 

Contoh: in a heavy bag terdiri dari preposisi in, artikel a, ajektif heavy, dan 

nomina bag. 

Preposisi muncul sebelum nomina. Bersama-sama, preposisi dan nomina 

atau frase nomina merupakan prepositional phrase (frase preposisional). Frase 

preposisional yang berfungsi sebagai adverbia disebut adverbial modifiers 

(modifikator adverbial).  

 Contoh:   

- Tom’s father is in hospital (preposisi in muncul sebelum nomina hospital). 

- The meeting took place at the company’s haedquarters (preposisi at muncul 

sebelum frase nomina the company’s haedquarters). 

      Lebih lanjut, Schmidt (1995: 372) menyatakan bahwa preposisi bermakna: 

a. Menunjukkan tempat 

 1.   Posisi: 

      -    Titik terperinci: in, inside, on, at 

-    Lebih tinggi dari suatu titik: over 

-    Lebih rendah dari suatu titik: under, underneath, beneath, below 



 

 

-  Mendekati suatu titik: near, next to, alongside, beside, between, 

opposite, adjacent to, in front, back of, within, against, among, before 

-     Menjauhi suatu titik: off 

-     Jauh dari suatu titik: beyond, out into 

      2.   Arah: 

      Perpindahan relatif ke titik konkrit atau abstrak: from-to, to-from, from-

into, toward, towards, away from, in (to)-out of, up-down, around, 

through, past, by, as far as, up to, across, along, over. 

b. Menunjukkan cara : with, in 

Contoh:     -  The components interact in a dynamic manner. 

   -  They don’t have enough information to put it all together with 

complete confidence. 

Di dalam http://grammar.ccc.comnet.edu/grammar/adverbs.htm (2007: 1) 

dijelaskan bahwa frase preposisional seringkali mempunyai fungsi sebagai 

adverbial yang menunjukkan tempat dan menerangkan verba).  Contoh: 

- He went to the movies (adverbial tempat menerangkan verba went). 

- They lived in Canada. (adverbial tempat menerangkan verba lived). 

 

2.4 Morfologi 

 Morphology is the subfield of linguistics that studies the internal 

structure of words and the relationships among words (Akmaijan dkk., 1995: 

12). Dari kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang dari 

linguistik yang mempelajari struktur kata, serta hubungannya dengan kata lain.  



 

 

 Definisi lain dikemukakan oleh O’ Grady, dkk. (1997: 132), yaitu bahwa 

morphology is the system of categories and rules involved in word formation and 

interpretation. Artinya, morfologi adalah sistem kategori dan peraturan 

menyangkut pembentukan dan penerjemahan kata. 

 Richards, dkk (1985: 184) juga memberikan pendapatnya bahwa 

morfologi adalah (1) ilmu yang mempelajari morfem dan bentuk-bentuk morfem 

yang berbeda, dan bagaiman morfem-morfem itu dikombinasikan dengan susunan 

kata. Contoh: unfriendly dibentuk dari friend, sufiks –ly dan prefiks negatif un-; 

(2) suatu sistem morfemik. 

 Johnson dan Johnson (1999: 144) menyatakan bahwa selain infleksi, 

bentuk kata juga termasuk di dalam morfologi dan ditentukan oleh aturan yang 

digunakan pada kata, bukan kalimat.  

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis menarik kesimpulan 

bahwa morfologi adalah bagian dari struktur bahasa yang mempelajari kata dan 

bagian-bagian kata, yaitu morfem dan bentuk-bentuknya.  

 

2.4.1 Morfem 

  Setiap kata terdiri dari satu morfem atau lebih. “Morpheme is the smallest 

linguistic unit that has meaning” (Johnson dan Johnson, 1999: 217). Artinya 

morfem merupakan satuan linguistik terkecil yang mempunyai makna. Contoh: 

drily terdiri dari dua morfem, yaitu {dry} dan {-ly} . Seperti yang ditandai pada 

contoh, {dry} merupakan satu morfem dan dapat berdiri sendiri, sementara sufiks 

{-ly}  harus melekat pada morfem lain. 



 

 

Morfem terdiri dari morfem bebas (free morpheme) dan morfem terikat 

(bound morpheme). O’ Grady, dkk (1997: 714) berpendapat bahwa free 

morpheme is a morpheme that can be a word by itself. Maksudnya, morfem bebas 

adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kata. Contoh: well 

merupakan morfem bebas dan tidak memerlukan morfem lain untuk dapat berdiri 

sendiri.  

 Richards, dkk (1985: 31) menuliskan bahwa morfem terikat (bound 

morpheme) adalah bentuk linguistik (morfem) yang tidak bisa digunakan sendiri, 

tetapi harus digunakan dengan morfem yang lain. Contoh: sufiks –ing harus 

digunakan dengan verba dasar, seperti write, love, dan drive, menjadi writing, 

loving, driving. 

 Dari definisi-definisi di atas maka dapat dipahami bahwa morfem 

merupakan satuan terkecil dalam morfologi yang memiliki makna Karena morfem 

sebagai satuan terkecil, maka morfem tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi satuan 

yang lebih kecil yang memiliki makna.  

 

2.4.2 Afiks 

 Adverbial mengalami proses morfologis dalam proses pembentukannya, 

khususnya dalam pembentukan adverbial cara. Karena itu, penelitian ini akan 

memusatkan perhatian pada afiks sebagai imbuhan dan afiksasi sebagai proses 

atau hasil dari proses morfologis. 

Definisi afiks menurut Richards, dkk. (1985: 7) adalah a letter or sound, 

or group of letters or sounds, which is added to a word, and which changes the 



 

 

meaning or function of the word. Maksudnya, afiks adalah huruf atau bunyi, atau 

sekelompok huruf atau bunyi, yang ditambahkan pada suatu kata dan yang 

mengubah arti atau fungsi kata.  

O’ Grady, dkk (1997: 704) mengemukakan bahwa affix is a morpheme 

that does not belong to a lexical category and is always bound. Dari pendapat 

tersebut dapat diartikan bahwa afiks adalah morfem yang tidak termasuk ke dalam 

kategori leksikal dan selalu terikat. Contoh: prefiks dis-, prefiks un-, dan sufiks –

ly.  

Menurut Bauer (1983: 18), afiks dapat dibagi menjadi: 

(a) Prefiks, yang melekat sebelum base (dasar). Contoh: dis- dalam dislike. 

(b) Sufiks, yang melekat setelah base (dasar). Contoh: -ly dalam oddly. 

(c) Infiks, yang melekat di dalam base (dasar). Infiksasi sebenarnya tidak 

diketahui dalam bahasa Inggris. Contoh: -um- dalam bahasa Tagalog 

menunjukkan verba dalam waktu lampau: sulat (to write) – sumulat (wrote).    

Afiksasi merupakan salah satu bagian yang dibicarakan dalam proses 

morfologis (proses morfemis). Chaer (1994: 177) menyatakan bahwa afiksasi 

adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Pendapat 

lain mengenai afiksasi diberikan oleh Kridalaksana (1982: 2), yaitu proses atau 

hasil penambahan afiks pada akar, dasar, atau alas. 

 

2.5 Jenis Adverbia 

 Dikaji secara morfologi, jenis adverbia menurut Quirk, dkk (1999: 438) 

adalah: 



 

 

1. Simple adverbs, contoh: just, only, well. Banyak simple adverb yang menandai 

posisi dan arah, contoh: back, down, near, out, under. 

2. Compound adverbs, contoh: somehow, somewhere, therefore; dan (yang 

sangat formal) whereupon, hereby, herewith, whereto. 

3. Derivational adverbs. Sebagian besar derivational adverbs mempunyai sufiks 

–ly, yang berarti adverbia baru terbentuk dari ajektif. Contoh: interesting – 

interestingly. 

 

2.6 Pembentukan Adverbial 

Pembentukan adverbial dapat dilihat dari dua jenis, yaitu dari proses 

morfemis (pada adverbial cara) dan dari struktur adverbial (pada adverbial 

tempat). 

 

2.6.1 Proses Morfemis 

 Chaer (1994: 177) berpendapat bahwa proses morfemis adalah proses 

morfologis, khususnya pembentukan kata dengan afiks. Dalam pembentukan 

adverbial cara, proses morfemis yang terjadi adalah pembentukan kata dari afiks 

derivasional. 

Afiks derivasional adalah semua bentuk imbuhan, baik awalan maupun 

akhiran pada sebuah kata dasar, yang kemudian menghasilkan kata berjenis baru 

(mengubah jenis kata semula).  

Contoh:    cheerful     +  -ly  =  cheerfully 

       adjective   +  -ly  =  adverb 



 

 

Merujuk kepada pendapat di atas, proses morfemis pada adverbia terjadi 

pada afiks derivasional, terutama adverbia yang memiliki sufiks –ly, yaitu 

adverbia cara. 

 Selain itu, adverbial cara juga dapat dibentuk dari transposisi (conversion, 

transmutation, zero-derivation) yang menurut Kridalaksana (1982: 171) adalah 

proses atau hasil perubahan fungsi atau kelas kata tanpa penambahan apa-apa. 

Contoh:  

- read (verb) menjadi read (noun) 

He reads well. 

 verb 

Reading is his hobby.   

   noun 

- fast (adjective) menjadi fast (adverb) 

The car is fast. 

        adjective 

 The car is driven fast. 

         adverb 

 

2.6.2 Struktur Adverbial 

Adverbial dapat dibentuk dari frase preposisional. Umumnya 

pembentukan ini terjadi pada adverbial tempat. Struktur adverbial ini dapat 

berupa: 

1. Preposition + article + noun. Contoh: for the summer. 



 

 

2. Preposition + article + noun phrase. Contoh: into the guest room. 

3. Preposition + noun phrase. Contoh: In South Africa. 

4. Preposition + noun. Contoh: at home. 

5. Preposition + noun + adverb. Contoh: at school here. 

6. Preposition + demonstrative + noun. Contoh: in that palace. 

7. Preposition + noun + conjunction + noun. Contoh: between Cannes and Nice. 

8. Preposition + pronoun + noun. Contoh: in her shoes. 

9. Preposition phrase + pronoun. Contoh: in front of it. 

10. Preposition phrase + article + noun. Contoh: in front of the door.. 

11. Preposition + article + adjective + noun phrase. Contoh: inside the small 

cabinet lock. 

 

2.7 Fungsi Adverbial dalam kalimat Bahasa Inggris 

Adverbial dilihat dari fungsinya, menurut Mukti (2004: 329) adalah untuk: 

a. Menerangkan verba  : She walks quickly. 

    Quickly menerangkan verba walks. 

b. Menerangkan ajektiva : This is a very sweet orange. 

    Very menerangkan ajektiva sweet. 

c. Menerangkan adverbia lain : They work too hard. 

    Too menerangkan adverbia hard. 

d. Menerangkan seluruh kalimat: Unfortunately no one was present there. 

    Unfortunately menerangkan no one was present there 

 



 

 

2.8 Fungsi-Fungsi dalam Kalimat Bahasa Inggris 

Telah diuraikan di atas bahwa sintaksis adalah tata bahasa yang 

menempatkan kata-kata (words) menjadi kelompok kata yang disebut kalimat. 

Swan (1995: 27) menyatakan bahwa kalimat (sentence) adalah 

sekelompok kata yang menunjukkan pernyataan, perintah, pertanyaan, atau kata 

seru. Kalimat terdiri dari satu klausa atau lebih, dan memiliki sekurang-kurangnya 

satu subyek dan satu predikat.  

Di dalam http://www.eslincanada.com/englishlesson2.html (2007: 1)  

dijelaskan bahwa kalimat bahasa Inggris terdiri dari: 

1. Kalimat tunggal (simple sentence), yaitu kalimat yang sekurang-kurangnya 

memiliki satu subyek dan satu predikat, atau dapat juga terdiri atas subject + 

verb + object + complement  

      Contoh:    It       will make      me        happy. 

                    subject     verb       object   complement  

     atau subject + verb + complement + adverbial 

     Contoh:   She    looked       pale        the day before. 

       subject   verb  complement    adverbial 

2. Kalimat majemuk (compound sentence), yaitu kalimat yang terdiri dari dua 

klausa bebas (independent clauses) atau lebih. 

Contoh: He is a small boy           but          he is very strong. 

       independent clause   conjunction   independent clause 

3. Kalimat kompleks (complex sentence), yaitu kalimat yang terdiri dari satu atau 

lebih klausa terikat (dependent clause) atau klausa subordinat.  



 

 

      Contoh: When it rained,       we went inside 

                  dependent clause.  independent clause 

 Lebih lanjut lagi, Hartono dan Pardiyono (1996: 270) menjelaskan bahwa 

fungsi dalam kalimat bahasa Inggris adalah sebagai berikut: 

1. Subject: yaitu pelaku dalam kalimat aktif; orang atau barang yang melakukan 

kegiatan dalam kalimat, dan biasanya mendahului verba.  

Contoh:  Coffee is delicious. 

Subyek dapat berupa frase nomina. Frase nomina adalah sekelompok kata 

yang diakhiri nomina. Contoh: The weather was very bad yesterday.   

2. Verb: mengikuti subyek dalam kalimat deklaratif; umumnya menunjukkan 

perbuatan dalam kalimat. Contoh: John drives too fast. 

Verb dapat berupa frase verba. Frase verba terdiri dari satu verba bantu 

(auxiliary) dan satu verba utama. Verba bantu selalu mendahului verba utama. 

Contoh: John is going to Miami tomorrow (is adalah auxiliary; going adalah 

main verb). 

3.  Object: yaitu nomina (noun) atau kata ganti (pronomina) yang biasanya 

terletak setelah verba dalam kalimat aktif. Obyek langsung (direct object) 

menunjuk pada orang atau benda yang dipengaruhi oleh tindakan verba. 

Contoh: Tom gave the money to Ani (the money adalah direct object). Dalam 

kalimat Ann gave me a watch, obyek tidak langsung (indirect object) adalah 

me, sedangkan a watch adalah direct object. 



 

 

4. Complement: melengkapi verba. Complement (pelengkap) biasanya berupa 

nomina atau frase nomina; umumnya mengikuti verba dalam kalimat bentuk 

aktif. Complement menjawab pertanyaan what? atau whom?.  

Complement yang paling umum adalah: 

-   Subject complement  :   The food smelled delicious. 

-  Object complement  :  We made her the chairperson. 

-  Adjective complement  :  I am glad that you can come. 

-  Prepositional complement :  They argued about what to do. 

5. Adverb: yaitu kata keterangan. Seringkali berupa frase preposisional, yaitu 

sekelompok kata yang diawali dengan preposisi dan diakhiri dengan nomina. 

Contoh: We ate dinner at seven o’clock. 

Adverb dapat juga berupa frase adverbial 

Contoh:     

 -   Jill was swimming yesterday. 

          adverb 

  -  He was driving very fast. 

              adverbial phrase 


