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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

Sintaksis merupakan suatu kajian yang behubungan dengan pola-pola 

dan aturan-aturan gramatikal yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, 

kalimat, klausa, dan frasa yang digunakan sebagai sarana untuk menyusun dan 

menggabungkan kata untuk membentuk menjadi frasa atau kalimat. Sintaksis 

sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu sun yang bermakna dengan dan tattein 

yang bermakna menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologis berarti 

menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. 

Menurut Richard, et al. (1985:284) sintaksis adalah “the study of how 

words are combined to form sentences and the rules which govern the formation 

of sentences. Selanjutnya Nida dan Taber (1969:203) menyebutkan bahwa 

“syntax is part of grammar which deal with the stucture of phrases, clauses, and 

sentences. Kedua teori ini dapat disimpulkan bahwa kajian sintaksis ini 

membahas tentang bagaimana kata-kata membentuk kalimat dan pokok-pokok 

aturan yang mengatur pembentukan kalimat. Kajian sintaksis ini adalah tata 

bahasa yang mencakup hubungan antara kata, frase, dan klausa dalam suatu 

kalimat. 

Hartman dan Stork (1976:231) menjelaskan bahwa “syntax is the branch 

of grammar which is concerned with tyhe study of arrangement of words in 

sentences and of the means by which such relationship are shown, e.g word 

order or inflection”. Jadi, sintaksis adalah cabang tata bahasa yang berkaitan 
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dengan studi pengamatan kata-kata di dalam kalimat dan makna. Menurut 

Ramlan (1996:21) satuan wacana terdiri dari unsur-unsur yang berupa kalimat, 

satuan kalimat terdiri dari unsur-unsur yang berupa frasa, dan frasa terdiri dari 

unsur-unsur yang berupa kata. Sintaksis adalah bagian dari ilmu tata bahasa 

yang menjelaskan unsur-unsur yang berhubungan dengan fungsional dan makna 

suatu kalimat. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa sintaksis adalah suatu kajian 

yang behubungan dengan pola-pola dan aturan-aturan gramatikal yang 

membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa yang digunakan 

sebagai sarana untuk menyusun dan menggabungkan kata-kata untuk 

membentuk frasa atau kalimat. 

 

2.1.2 Kalimat 

Kalimat adalah satuan utama tata bahasa. Dalam hal tulisan kita memulai 

sebuah kalimat dengan huruf besar dan mengakhirinya dengan titik. Sebuah 

kalimat sederhana terdiri atas satu klausa. Sedangkan sebuah kalimat kompleks 

terdiri atas lebih daripada satu klausa. 

Contoh 1. The brown fox jumps over the lazy dog. 

Pada kalimat diatas termasuk ke dalam kalimat sederhana, noun phrase 

the brown fox berfungsi sebagai subjek. verb phrase jumps over berfungsi 

sebagai kata kerja. Sedangkan adjektive phrase The lazy dog berfungsi sebagai 

objek. 

Richard,et al.(1985:255) menjelaskan bahwa sentence is the large unit of 

grammatical organization within which part of speech (e.g nouns, verbs, 

adverbs..etc) and grammatical classes (e.g word, phrase, and clause) are said to 
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function. Menurutnya, kalimat adalah unit gramatikal yang terbesar dimana kelas 

kata (nomina, verba, dan adverbia) dan kelas gramatikal (kata, frasa, dan 

klausa) berperan di dalamnya. Selanjutnya Chaer menyatakan bahwa”.....kalimat 

adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang biasanya 

berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan dan disertai dengan 

intonasi final”. Quirk (1983:47) juga menyatakan, 

It is usually assumed that the sentence is the highest-ranking unit of 
grammar, and hence that the purpose of grammatical description of 
English is to define, by means of whatever descriptive apparatus may be 
necessary (rules, category, etc), what counts as a grammatical sentence 
in English. 
 
Kalimat adalah unit gramatikal teratas yang di dalamnya terdapat 

peraturan-peraturan dan ketegori-kategori yang penting atau yang terdapat 

dalam sebuah kalimat gramatikal dalam bahasa Inggris. Hasan (1998:311) 

menyatakan bahwa “……kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud 

lisan atau tulisan, yang mengungkapkan fikiran yang utuh”. 

Jadi, definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat adalah 

satuan bahasa yang terkecil, unit gramatikal teratas dan juga yang terbesar, 

dimana terdapat kelas kata dan kelas gramatikal yang berperan di dalamnya. 

Dengan kata lain, kalimat adalah satuan bahasa yang umumnya berdiri sendiri 

yang terdiri atas konstituen dasar yang berupa klausa, satu atau lebih klausa 

yang ditata dengan pola tertentu, dan dengan disertai intonasi final pada kalimat 

tersebut. Sebuah kalimat yang baik adalah kalimat yang memilki struktur yang 

menempati posisinya secara benar. 

 

 



 

 

9 
 

 

2.1.1.2 Klasifikasi Kalimat 

Setiap kalimat sederhana memiliki satu subjek dan satu predikat. Subjek 

adalah pokok kalimat atau bagian klausa yang menandai sesuatu yang dikatakan 

oleh pembicara dan subjek secara khas biasanya bertipe noun phrase, begitupun 

dengan jenis prasa yang lain seperti gerund phrases, dapat bekerja dengan baik 

pada sebuah kalimat, dan ada pula beberapa bahasa yang menyarankan atau 

mengijinkan sebuah subjeknya dihilangkan. Dalam hal ini sebuah subjek dapat 

dilesapkan pada kalimat seruan dan sering juga melesapkan subjek dan predikat 

dalam kalimat seruan.  

3. How wonderful it is!             How wonderful! (seruan) 

Kalimat di atas merupakan kalimat seruan, subjek dan predikat 

dihilangkan atau dilesapkan karena merupakan kalimat lisan dan lawan bicara 

dianggap sudah dapat mengerti apa-apa yang dimaksud pembicara. Kalimat ini 

juga dimaksudkan untuk menegaskan sesuatu. 

Predikat merupakan sebutan dalam kalimat atau bagian dari kalimat yang 

menandai apa-apa yang dikatakan oleh pembicara. Predikat adalah finite verb 

phrase (kata kerja terbatas). 

 

2.1.1.2.1 Klasifikasi berdasarkan Struktur 

Sederhananya, untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan kalimat 

bahasa Inggris adalah dengan nomor jumlah dan jenis finite clauses: 

• Simple sentence yaitu kalimat sederhana yang terdiri atas satu independent 

clause tanpa dependent clauses. 

4. A dog barks. 
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• Compound sentence adalah kalimat majemuk terdiri dari dua independent 

clause tanpa ada dependent clauses. Kedua klausa ini dihubungkan dengan 

menggunakan conjunctions, punctuation atau kedua-duanya. Kalimat ini juga 

selalu menunjukkan dua aksi. 

5. I like ice cream, but Gugun doesn’t like sweet things. 

• Complex sentence terdiri dari satu independent clause dengan satu atau lebih 

dependent clause yang disatukan dengan menggunakan subordinate 

conjunction (although, though, however…dan lain-lain). 

6. She is a good singer however her child cannot sing a song. 
   

 

 

Pada kalimat di atas terdiri dari dua klausa yang dihubungkan oleh sub 

ordinate conjunction however. Klausa pertama merupakan klausa bebas dan 

dapat berdiri sendiri. Kalimat di atas merupakan kalimat kompleks karena terdiri 

dari dua aksi yaitu antara a good singer dan cannot sing a song. 

 

2.1.1.2.2 Klasifikasi Berdasarkan Tujuan 

Kalimat bisa juga digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan pada 

tujuannya; 

• Declarative sentence atau declaration, jenis yang paling umum biasanya 

membuat statemen.  

7. I am going home.  

She Is a good singer However, her child cannot sing a song 

S V Comp Objek 

Independent Clause Dependent Clause 

Main Clause Sub Clause 
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• Interrogative sentence atau question (pertanyaan) biasanya digunakan untuk 

meminta informasi 

8. When are you going to work?  Tapi kadang-kadang tidak di dalam 

rhetorical question. 

• Exclamatory sentence atau exclamation adalah seruan, pada umumnya 

seruan hanya untuk menegaskan  

9. What a wonderful day this is! 

• Imperative sentence atau kalimat perintah biasanya digunakan untuk 

membuat permintaan atau menuntut. 

10. Go do your homework. 

11.  sit down, please!. 

 

2.1.1.3 Kalimat Mayor dan Minor 

Kalimat mayor adalah sebuah kalimat regular yang sedikitnya memiliki 

sebuah subjek dan sebuah predikat.  

12. I have a ball. (mayor)  

Pada kalimat di atas kata ganti orang atau subjek bisa diganti menjadi: 

We have a ball. Begitupula pada kalimat minor, kalimat minor adalah sebuah 

jenis kalimat yang tidak beraturan. Kalimat minor tidak mengikuti aturan dari 

gramatikal.  

13. How do you do? (minor) 

Pada kalimat ini kata ganti orang tidak bisa dirubah. Ini adalah salah satu 

jenis kata sambut dan dikarenakan berkata how do they do? Maka tidak akan 

ada seorang pun yang secara normal menyatakan sesuatu dalam sebuah 
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sambutan. Contoh yang lain dalam kalimat minor adalah headings, stereotyped 

expressions (Hello!), emotional expressions (Wow!), proverbs (pepatah) etc. 

Headings ini juga meliputi kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Contohnya The 

more, the merrier. Dalam  rangka memperdalam maksud atau arti disekitar kata 

benda itu biasanya ditemukan didalam puisi dan catchphrases. 

 

2.1.2 Klausa  

 Klausa adalah struktur utama yang membentuk kalimat. Dalam buku 

longman dictionary of applied lingistics klausa adalah “a group of word which 

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

kamus linguistik ini menerangkan bahwa sebuah klausa itu adalah sekumpulan 

kata yang terbentuk dari sebuah unit gramatikal dan berisikan sebuah subjek dan 

finite verb (kata kerja yang dibatasi dengan jumlah dan kala). Sebuah klausa 

memiliki arti yang penuh dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Klausa juga 

sering berfungsi sebagai noun, object, adjective, atau adverb dalam klausa lain. 

14. We will phone you after we arrive. 

 

 

 

 

 

Kalimat di atas terdiri dari dua klausa yaitu main clause atau Independent 

clause dan subordinate clauses atau dependent clause yang berfungsi sebagai 

adverbial. Independent clause yaitu klausa yang bisa berdiri sendiri atau kalimat 

Object 
you 

Subjek 
we 

Verb phrase 
Will phone 

Conjunction 
after 

Adverbial 
(clause 2) 

Verb 
arrive. 

Subjek 
we 

Clause 1 
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bebas dan tidak terikat atau disebut juga induk kalimat. Seperti dalam contoh di 

bawah ini, 

15. She lives in Bandung. 

Dependent clause atau subordinate clause yaitu klausa yang tidak bisa 

berdiri sendiri atau kalimat terikat atau disebut juga anak kalimat. Klausa ini tidak 

memiliki arti yang penuh karena memerlukan klausa yang lainnya. Dalam kata 

lain masih terikat dengan klausa yang lain. 

16. When I was dream. 

  

2.1.3 Frasa 

Frasa adalah gabungan kata bermakna. Klausa berbeda dengan frasa. 

Klausa dan kalimat dibangun dari frasa. Richard jack, et al mengemukakan 

bahwa, “A phrase is a group of words which form a grammatical unit”. Dalam 

sebuah frasa tidak memiliki struktur subjek predikat. 

17. I liked her expensive new car. 

Dalam kamus linguistik juga menerangkan bahwa, “Phrases are usually 

classified according to their central word or head, e.g. noun phrase, verb phrase, 

etc” Quirk, et al (1985). Sementara Chaer (1994:22) menyatakan bahwa “Frase 

adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah satu 

fungsi sintaksis yang satu tingkat di bawah satuan klausa, atau satu tingkat 

berada diatas satuan kata”. Jadi frase adalah salah satu satuan sintaksis yang 

terdiri atas kelompok kata yang bersifat nonpredikatif. Quirk, et al. (1985:62) 

membagi frase menjadi lima bagian berdasarkan beberapa kategori tergantung 
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pada jenis pembedanya yaitu; noun phrase, verb phrase, Prepositional phrase, 

Adjective phrase dan Adverb phrase.   

 

2.1.3.1 Frasa Nomina 

Frasa nomina, umumnya memiliki satu nomina (atau pronomina) sebagai 

kata utamanya. Frasa nomina biasanya berawal dengan pewatas (determiner). 

Dalam hal ini, frasa nomina dapat bertindak sebagai subjek, objek, atau 

complement dalam klausa dan dapat juga mengikuti preposisi.  

18. The future is a dream. 

Pada kalimat di atas frasa nomina The future “the” sebagai pewatas atau 

determiner dan “future” sebagai kepala atau head word, dan frasa nomina the 

future di atas bertindak sebagai subjek. 

19. I saw a young woman walked in the garden this morning. 

Frasa nomina A young women terbagi atas “a” adalah artikel, adjektiva 

“young” sebagai modifier yang berada di depan nomina “women”, dan frasa 

nomina a young women di atas bertindak sebagai objek. 

20. The minister of education implements a new regulation to all the 

schools in the country.  

Pada kalimat di atas frasa berpreposisi berada di belakang nomina school. 

Frasa nomina all the schools di atas bertindak sebagai keterangan. 
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2.1.3.2 Frasa Verba  

Frasa verba, umumnya memiliki satu verba utama sebagai kata 

utamanya. Bagian verba suatu kalimat dalam bahasa inggris disebut verb phrase. 

Frasa verba dapat juga terdiri dari satu verba atau lebih dari satu verba. 

22. Guy is coming today. (kompleks) 

 Dalam hal ini, bahasa inggris mempunyai sejumlah kecil auxiliary verb 

yang membantu main verb untuk membentuk frasa verba. Auxiliary verb itu 

terdiri dari be, have, do dan kata bantu modalitas yaitu will, would, can, could 

might, shall, should, must, ought to, used to. 

 

2.1.3.3 Frasa Berpreposisi  

Frasa berpreposisi adalah sekelompok kata yang terdiri atas suatu 

preposisi dan kata yang mengikutinya (biasanya frasa nomina). Prepositional 

phrase (frasa berpreposisi), umumnya memiliki satu preposisi sebagai kata 

pertamanya. Seperti halnya adverbia, frasa berpreposisi menyatakan sejumlah 

arti yang berbeda, seperti place, time, reason dan bersifat manasuka dalam 

suatu kalimat, artinya bisa ditiadakan dalam kalimat.  

23. We must discuss the matter in private (frasa berpreposisi). 

Kalimat di atas mengandung frasa yang berpreposisi yaitu in private, dan 

frasa di atas bertindak sebagai keterangan. Preposisi in di atas bersifat 

manasuka artinya bisa dipakai ataupun tidak. 
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2.1.3.4 Frasa adjektiva  

Adjective phrase memiliki satu adjektiva sebagai kata utamanya. Quirk 

(1973:115) menyatakan “an adjective phrase is a phrase with an adjective as a 

head”. Jadi, definisi frasa adjektiva adalah frasa dengan ajektiva sebagai 

induknya. 

24. The water is too cold.  

Pada kalimat di atas, too cold yang bertindak sebagai keterangan atau 

adverbial dan adjektiva cold sebagai head word. Frasa adjektiva too cold yang 

menerangkan subjek the water. 

 

2.1.3.5 Frasa adverbial  

Adverb phrase memiliki satu adverbia sebagai kata utamanya. Frasa 

adverbial memiliki struktur yang sama dengan frasa ajektiva, namun induknya 

berbeda. Frasa adverbial digunakan untuk menerangkan kata kerja dan 

adjektiva, oleh karenanya muncul sebagai konstituen frasa verba dan frasa 

adjektiva. 

25. Ella visited us on Friday. 

On Friday yang bertindak sebagai adverb of time, dan on Friday yang 

menerangkan kata kerja visited. Struktur yang sama seperti frasa adjektiva 

yaitu Friday sebagai head word dan dibantu oleh preposisi on. 

 

2.1.4 Kata  

Kata adalah unit atau bagian linguistik terkecil yang dapat 

mengungkapkan gagasan, ide, atau pesan untuk disampaikan kepada orang lain 
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dan mengandung makna, yang muncul baik pada lisan maupun tulisan. Menurut 

Richard, et al. (1985:1213),”...one or more sound which can be spoken to 

represent an idea, object, action, etc., the smallest unit of spoken language 

which has meaning and can stand alone”. Dengan kata lain diungkapkan bahwa 

kata merupakan unit linguistik terkecil yang memiliki arti dan bisa berdiri sendiri. 

Dalam bahasa Inggris, kata dibagi kedalam beberapa kelas yang disebut part of 

speech. 

 

2.1.4.1 Kelas Kata  

Untuk menyusun kata-kata menjadi kalimat dalam bahasa Inggris, ada 

delapan kelas kata atau yang disebut the eight parts of speech. Seperti yang 

telah kita ketahui, dalam bahasa Inggris ada delapan kelas kata yaitu sebagai 

berikut: 

 

2.1.4.1.1 Nomina 

 Nomina adalah kata yang digunakan untuk menyebut benda, seperti 

nama orang, tempat, benda dan lain-lain. Noun atau kata benda dibagi menjadi 

2 (dua) bagian yaitu, 

1. Nomina yang berwujud 

Concrete noun yaitu kata kerja yang bisa diinderai atau bisa ditangkap 

oleh pancaindera. Misalnya, gold, chair, table, horse, zoo, dan lain sebagainya. 

2. Nomina yang tidak berwujud 

Abstract noun yaitu kata kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh 

panca indera atau diinderai, namun dapat dibayangkan.  
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Kata benda yang tidak dapat diinderai Misalnya, courage, faith, 

friendship, happiness, wisdom, dan lain sebagainya. 

Ada 5 (lima) jenis kata benda, yaitu 

1. Proper noun adalah kata benda yang menunjukkan nama orang, tempat dan 

ditulis dengan huruf besar. Misalnya David, Sue, Bandung dan lain sebagainya. 

26. David is a good singer. 

2. Common noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda biasa. 

Misalnya Book, writing-book, shoes dan lain sebagainya. 

27. I have a big shoes. 

3. Material noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda yang dibuat 

atau diciptakan. Misalnya sand, water dan lain sebagainya. 

28. I take a glass of water. 

4. Collective noun adalah kata benda yang menunjukkan nama kumpulan benda 

atau orang. Misalnya a team, a group dan lain sebagainya. 

29. A group of young boy runs under the rain. 

5. Abstract noun adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja, kata sifat dan 

kata benda. Misalnya Live menjadi life, honest menjadi honesty, Child menjadi 

childhood. 

 

2.1.4.1.2 Verba (verb) 

Kata kerja atau verb berfungsi sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. 

Quirk (1985:63) menjelaskan bahwa verba adalah sebuah kata yang mempunyai 

kedudukan sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Selanjutnya Klamer 

(2000:68) menjelaskan bahwa verba telah didefinisikan secara tradisional 
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sebagai kata yang ‘menyatakan aksi’, yakni “verbs have been defined traditionally 

as word that ‘express action”. Hedges (1967:3) juga menyatakan bahwa verba 

adalah jantung dari kalimat, tanpa verba tiada kelompok kata secara gramatikal 

merupakan sebuah kalimat. 

Schmidt (1995:7) juga menyatakan “most verb in the English verb system 

are made up of phrases” dijelaskan bahwa kebanyakan verba dalam sistem 

bahasa Inggris terbentuk oleh frasa. Miller (2002:285) menyatakan bahwa “verb 

is one of the major classes. Verb usually denotes an activity of some sort (shout, 

work, traverl, etc) but also can denote states (sleep and sit)” dijelaskan bahwa 

verba biasanya merupakan sebuah aktivitas, tapi juga bisa yang menyatakan 

keadaan “sedang apa”. 

Hallan (1998:182) berpendapat mengenai verba dalam bahasa Inggris 

yaitu dalam mempelajari bahasa Inggris salah satu bagian tata bahasa 

(grammar) yang tersulit adalah verba. Dinyatakan pula, bahwa hal-hal tersebut 

akan menyulitkan peneliti dalam memadankan bahasa Inggris ke dalam bahasa 

sasaran atau bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal 

tense. Menurut pyle dan Page dalam “Cliffs TOEFL” (1995:41) mengemukakan 

“the verbs follows the subject in a declarative sentence:it generally shows the 

action of the sentence. Every sentence must have a verb, the verb may be a 

single word.” Yakni sebuah verba (kata kerja) adalah kata yang mempunyai 

kedudukan sebagai predikat dan mengikuti sebuah subjek dalam kalimat 

deklaratif, dan pada umumnya dalam sebuah kalimat menunjukan tindakan atau 

aksi. Setiap kalimat harus memiliki kata kerja atau verb dan memungkinkan kata 

kerjanya tunggal. 
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Keraf (1984:64) dalam bukunya Tata Bahasa Indonesia menerangkan 

bahwa definisi verba adalah “semua kata yang menyatakan perbuatan dan laku”. 

Menurut Huddelston (1995:56) verba memiliki dua sifat yaitu bersifat infleksi dan 

fungsional. Bersifat infleksi berarti verba dapat dipengaruhi oleh waktu atau kala 

(tense), baik itu waktu sekarang atau kala dini (present tense) maupun waktu 

lampau atau kala lampau (past tense). 

30. They watch television every evening 
            (Present simple tense) 

31. They watched television yesterday evening  
             (Past simple tense) 

Fungsional berarti bahwa verba tersebut memiliki fungsi sebagai pokok 

pembentuk klausa. Dikatakan demikian karena dalam bahasa Inggris terdiri dari 

predikat sedangkan yang menjadi predikat adalah verba atau frasa verba. Frank 

(1972:50) menyebutkan bahwa verba itu dibagi menjadi: finite verb (verba yang 

dibatasi oleh kala dan menunjukan kesesuaian dengan persona dan jumlah) dan 

non finite verb (verba yang tidak dibatasi oleh kala, persona dan jumlah), 

auxilary dan lexical verb, predictating dan linking verb, serta transitive (verba 

yang mempunyai objek dan harus mendampingi objek) dan intrasitive verb 

(verba yang tidak memiliki objek atau menghindarkan objek). 

Dalam pertelaan kata kerja bahasa Inggris, perlu dijelaskan mengenai 

kedua istilah yang disebut finite dan non finite verb. Seperti dalam contoh kata 

Write dengan bentuk konjugasinya yaitu write, writes, wrote, writing dan written. 

32. I write three letters every day. 

33. He writes three letters every day. 

34. She writes three letters every day. 



 

 

21 
 

 

35. We write three letters every day. 

36. They write three letters every day. 

37. I/he wrote three letters every day. 

* I/he/you writing three letters every day. 

* I/he/they/we written three letters every day. 

 Tanda * (asterisk) di atas dipakai untuk menunjukan bahwa kalimat 

tersebut tidak gramatik. Dalam contoh-contoh diatas write, writes, wrote disebut 

finite verbs. Bentuk writing dan written dalam contoh diatas disebut nonfinite 

verbs, dan kedua kalimat tersebut tidak gramatik karena tidak mempunyai finite 

verbs. Kalimat tersebut bisa jadi gramatik bila kita memasukkan kata kerja finite, 

seperti : 

38. I am writing three letters. 

39. He is writing three letters. 

40. I have written three letters. 

41. He has written three letters. 

Dalam contoh di atas am, is, have, has, adalah finite verbs, karena sesuai 

dengan subjeknya yaitu, I, You, We, they, He, sedangkan writing dan written 

adalah non-finite. Dalam halnya kata kerja, kata kerja dibagi kedalam beberapa 

jenis. Quirk menerangkan bahwa verba berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 

tiga kategori pokok yaitu, 

(1) Full verbs or lexical verb, seperti leave, looks, 

(2) Primary verbs, yang meliputi have, be, dan do,  

(3) Modal auxiliary verbs seperti will, might, dan lain-lain. 
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2.1.4.1.3 Adjektiva 

Adjectiva adalah kata sifat. Kata yang memberikan sifat kata benda. 

Berikut ini ada 8 (delapan) kata sifat yaitu 

1. Adjective of quality yaitu kata sifat dalam tingkat perbandingan misalnya 

dalam positive comparative misalnya more dan superlative misalnya most. 

2. Adjective of quantity, misalnya  some, much, little, such, any, no, all 

3. Demonstrative adjective. Di bagi ke dalam dua jenis yaitu definite dan 

indefinite. Definite; this, these, that, those, such, another, the other, dan 

Indefinite; a/an, any, a certain 

4. Possessive adjective, misalnya my, your, her, his, our, their. 

5. Interrogative adjective, misalnya what, which, whose, 

6. Adjective of numeral; - cardinal: 1,2,3 

      - Ordinal: 1st/first, 2nd/second, 3rd/third 

      - Multiplicative: a few, several, dozen 

7. Proper adjective English, 

8. Distributive adjective, misalnya every, each, either, dan neither. 

 

2.1.4.1.4  Adverbia 

Adverbia adalah kata keterangan. Ada 6 (enam) jenis adverbia: 

1. Adverb of manner or quality yaitu menunjukkan keadaan atau cara: how? 

42. Hilda can’t work hard but she work slowly. 

2. Adverb of time yaitu menunjukkan waktu: when? 

43. He sleep when the phone ring. 

3. Adverb of place menunjukkan tempat: where? 
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44. The waiter put the cup where it was. 

4. Adverb of frequency menunjukkan kekerapan: always, seldom. 

45. Sue goes running once a day. 

5. Adverb of denying or affirming menidakkan atau mengiyakan: not, never, 

perhaps. 

6. Interrogative adverb menunjukkan pertanyaan: how, when, why, while, 

whence. 

46. Why do you love me? 

 

2.1.4.1.5 Pronomina 

Pronoun adalah kata yang menggantikan atau mengambil kedudukan 

nomina, di bawah ini ada 9 (sembilan) jenis pronoun: 

1. Personal pronoun 

I, you, he, she, we, they 

2. Demonstrative pronoun 

This, that, these, those 

3. Possessive pronoun 

My, mine, yours, his, hers, ours, theirs 

4. Interrogative pronoun  

My, which, what, whose, whom 

5. Indefinite pronoun 

Someone, something, anything 

6. Reflexive pronoun 

Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves 
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7. Emphasizing pronoun 

8. Reciprocal pronoun 

One another, with one another, each other, to each other (dua orang) 

9. Relative pronoun 

Who, whose, whom, which, that. 

 

2.1.4.1.6 Preposisi 

Preposition adalah kata depan dan tempatnya sebelum noun. Ada tiga 

jenis kata depan: 

1. Simple yaitu kata depan biasa. 

For, with, out, in, at, of, from, over. 

2. Double yaitu kata depan berasal dari dua kata. 

Out of, from inside, from outside. 

3. Compound yaitu kata depan dari dua kata yang disatukan. 

Upwards, forwards, backwards. 

 
2.1.4.1.7 Konjungsi 

Conjunction adalah kata sambung yang berfungsi untuk menyambungkan 

kata atau kalimat. Seperti kata penghubung and, or, but, yet, nor, if, for dan 

lain-lain. 

47. My wife and I go to church. 

48. He is poor but clever. 

Kata sambung bisa menghubungkan dua kata benda, dua kata sifat, dua 

kata kerja, dua kata ganti orang, dua kata depan, dan dua kata keterangan. Kata 

sambung juga ada yang berpasang-pasangan yaitu both…and, not only…but 
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also, neither…nor, etc. Semua kata tanya juga bisa dijadikan kata sambung 

seperti who, which, what, where, when, why, how, akan tetapi, kata bantu atau 

auxiliary verb tidak bisa bergandengan. 

49. Can you tell me what is he doing now? (incorrect) 

50. Can you tell me what he is doing now? (correct) 

Kata penghubung diatas adalah kata penghubung antara benda yang 

artinya “yang”, 

a. Who digunakan untuk orang dan mengganti kata yang disebut sebelumnya 

(he, she, we, they) dan sebagai penghubung antara kata benda dan keterangan. 

Sesudah kata who juga harus menggunakan kata kerja atau kata kerja bantu.  

51. I met david who had returned from medan.  

b. Which digunakan untuk memilih orang atau benda, binatang, barang. 

52. This is the book which I have torn off. 

c. That digunakan untuk barang dan binatang 

53. The magazine that is lying on the table is mine. 

d. Whose digunakan bila menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan sesuatu (his, 

her, our, their). 

54. The boy whose father was ill has come. 

e. What digunakan untuk mengganti the thing/the things that.  

55. I don’t know what they like. 

f. Whom digunakan untuk objek. 

56. This is the child whom I saw last night. 
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2.1.4.1.8 Interjeksi 

Interjection adalah kata seru, yaitu kalimat untuk menyerukan atau 

digunakan untuk menunjukan perasaan emosi yang kuat. 

57. Here comes the car! 

58. Hurrah! We won the game. 

Meskipun kata kata telah dibagi ke dalam bagian-bagian dari bahasa 

Inggris (part of speech) namun belum dapat ditentukan bahwa kata-kata 

tersebut merupakan salah satu bagian dari part of speech tadi. Sebelum melihat 

hubungan kata tersebut dalam suatu kalimat. 

Contohnya dalam kata after, perhatikan contoh-contoh berikut, 

1. After digunakan sebagai preposition 

59. After this, we will be more careful. 

2. After digunakan sebagai adjective 

60. In after years I recalled the pleasure of my youth. 

3. After digunakan sebagai adverb 

61. We arrived soon after.  

4. After digunakan conjunction 

62.  We arrived after they had left. 

 

2.2 Tenses 

Pada dasarnya dalam bahasa Inggris hanya ada dua tenses, yaitu present 

dan past tense. Present tense biasanya mengacu kepada waktu kini dan past 

tense mengacu pada masa lampau. Secara tradisional tenses dibagi atas present, 

past dan future. A. Chaedar alwasilah (1993:60) “fenomena grammatik I shall 
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take tidak bisa di sejajarkan dengan I take dan I took lalu dianggap future 

tense”. 

 Pembagian tenses secara tradisional dibagi menjadi 12 bentuk yaitu,  

1. simple Present Tense 

S+verb I…

63. I write 

You write 

He writes 

We write  

They write 

2. Present Progressive Tense 

S+to be are, am, is…+verb I –ing form… 

64. I am writing 

You are writing 

He is writing 

We are writing 

They are writing 

3. Simple Past Tense 

S+verb II… 

65. I wrote 

You wrote 

He wrote 

They wrote 

 

4. Past Progressive Tense 

S+was+verb I –ing form…

67. I was sitting 

You were sitting 

He was sitting 

We were sitting 

They were sitting 
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5. Future Tense non-Progressive 

S+shall/will +verb I…

68. I shall write 

You will write 

He will write 

We shall write 

They will write 

6. Future Progressive Tense 

S+shall/will be+verb I –ing form…

69. I shall be writing 

You will be writing 

He will be writes 

We shall be writing  

They will be writing 

7. Present Perfect Tense non-Progressive 

S+have/has+verb III …

70. I have written 

You have written 

He has written 

We have written 

They have written 

8. Present Perfect Tense Progressive 

S+have/has been+verb I –ing form…

71. I have been writing 

You have been writing 

He has been writing 

We have been writing 

They have been writing 

9. Past Perfect Tense non-Progressive 

S+had+verb III…

72. I had written 

You had written 

He had written 

We had written 
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10. Past Perfect Progressive 

S+had been+verb I –ing form…

73. I had been writing 

You had been writing 

He had been writing 

We had been writing 

They had been writing 

11.  Future Perfect Tense non-Progressive 

S+shall/will have+verb III…

74. I shall have written 

You will have written 

He will have written 

We shall have written 

They will have written 

12. Future Perfect Tense 

S+shall/will have been+verb I –ing form…

75. I shall have been writing 

You will have been writing 

He will have been writing 

We shall have been writing 

They will have been writing. 

 

 

2.3 Struktur Paralel  

Struktur parallel atau Parallel structure artinya menggunakan pola-pola 

yang sama dari kata-kata untuk menunjukan bahwa ada dua atau lebih ide atau 

gagasan yang sama pentingnya. Struktur paralel ini bisa terjadi pada prasa, atau 

tingkat klausa. Sebuah cara yang biasa dipakai struktur paralel adalah dengan 

menggunakan coordinating conjunctions seperti "and" atau "or". 
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2.3.1 Berdasarkan Kata dan prasa 

- Dengan  -ing form (gerund): 

76. Mary likes hiking, swimming, and bicycling.  

- Dengan infinitive phrases: 

77. Mary likes to hike, swim, and ride a bicycle.  

Infinitive "to" bisa disimpan sebelum semua kata kerja dalam kalimat atau 

hanya satu pada kata kerja yang pertama. Pada parallel structure juga tidak 

boleh menggabungkan seluruh bentuk seperti dalam contoh berikut ini, 

78. Tidak Paralel: Mary likes hiking, swimming, and to ride a bicycle.  

 Paralel: Mary likes hiking, swimming, and riding a bicycle.  

79. Tidak Paralel: The production manager was asked to write his report 

quickly, accurately, and in a detailed manner.  

    Paralel: The production manager was asked to write his report 

quickly, accurately, and thoroughly.  

80. Tidak Paralel: The teacher said that he was a poor student because 

he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab 

problems in a careless manner, and his motivation was low.  

     Paralel: The teacher said that he was a poor student because 

he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab 

problems in a careless manner, and lacked motivation. 
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2.3.2 Berdasarkan Klausa 

Suatu struktur paralel yang dimulai dengan klausa harus tetap pada 

tataran klausa tersebut. Perubahan pada pola dan perubahab pada voice of the 

verb (dari active ke passive atau vice versa) akan mengubah kesamaan maksud 

dan tujuan dalam konteks kalimat. Seperti dalam contoh berikut, 

81. Tidak Paralel: The coach told the players that they should get a lot 

of sleep, that they should not eat too much, and to do some warm-up 

exercises before the game.  

    Paralel: The coach told the players that they should get a lot 

of sleep, that they should not eat too much, and that they should do some 

warm-up exercises before the game. Atau, 

     Paralel: The coach told the players that they should get a lot of 

sleep, not eat too much, and do some warm-up exercises before the game.  

82. Tidak Paralel: The salesman expected that he would present his 

product at the meeting, that there would be time for him to show his slide 

presentation, and that questions would be asked by prospective buyers. 

(Passive)  

        Paralel: The salesman expected that he would present his 

product at the meeting, that there would be time for him to show his slide 

presentation, and that prospective buyers would ask him questions. 

 

 

 



 

 

32 
 

 

2.3.3 Daftar setelah tanda titik dua 

Pastikan untuk tetap menjaga seluruh elemen dalam suatu daftar yang 

sama bentuknya. Seperti dalam contoh berikut, 

83. Tidak Paralel: The dictionary can be used for these purposes: to find 

word meanings, pronunciations, correct spellings, and looking up 

irregular verbs.  

    Paralel: The dictionary can be used for these purposes: to find 

word meanings, pronunciations, correct spellings, and irregular verbs. 

 


