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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Majas (Figures of Speech) 

A figure of speech, sometimes termed a rhetoric, or locution, is a word or 

phrase that departs from straightforward, literal language. Figures of speech are 

often used and crafted for emphasis, freshness of expression, or clarity. However, 

clarity may also suffer from their use. (Duke, 1985: 23). 

Menurut Duke, majas atau terkadang mendapat istilah retorik, atau cara 

berkata, ialah sekumpulan kata atau frasa yang bertolak dari bahasa yang langsung 

dan harfiah. Majas sering digunakan dan direkayasa untuk penekanan dan 

kesegaran ekspresi, atau kejelasan. Namun, penggunaannya juga dapat 

menyesatkan.  

Majas atau gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Kata 

style diturunkan dari bahasa Latin stilus, yaitu semacam alat untuk menulis pada 

lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas 

tidaknya tulisan pada lempengan tadi dan pada waktu penekanan dititikberatkan 

pada keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah. (Stern 

2000: 290). 

 Karena perkembangan itu, gaya bahasa atau style menjadi masalah atau 

bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok atau tidaknya 

pemakaian kata, frasa atau klausa, dan kalimat, bahkan mencakup pula sebuah 

wacana secara keseluruhan. Bahkan nada yang tersirat pada sebuah wacana 

termasuk kepada persoalan gaya bahasa. Jadi jangkauan gaya bahasa sebenarnya 
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sangat luas, tidak hanya mencakup unsur-unsur kalimat yang mengandung corak-

corak tertentu, seperti yang umum terdapat dalam retorika-retorika klasik. 

Majas atau gaya bahasa berdasarkan ketidaklangsungan makna biasanya 

disebut sebagai trope atau figures of speech. Istilah trope sebenarnya berarti 

“pembalikan” atau “penyimpangan”. Kata trope lebih dulu populer sampai dengan 

abad ke-18. Trope dianggap sebagai kata yang indah namun menyesatkan. Oleh 

sebab itu, pada abad ke-18 istilah itu mulai diganti dengan figures of speech. 

 

2.1.1    Jenis-Jenis Majas (Kinds of Figures of Speech) 

 Majas atau gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut 

pandang. Oleh karena itu, sulit diperoleh kata sepakat mengenai suatu pembagian 

yang bersifat menyeluruh dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Pandangan-

pandangan atau pendapat-pendapat tentang gaya bahasa sejauh ini setidaknya 

dapat dibedakan, pertama, dilihat dari segi non-bahasa, yang kedua dilihat dari 

segi bahasa itu sendiri. 

Majas atau gaya bahasa berdasarkan makna diukur dari langsung tidaknya 

makna, yaitu apakah acuan yang dipakai masih mempertahankan makna 

denotatifnya atau sudah ada penyimpangan. Bila acuan yang digunakan itu masih 

mempertahankan makna dasar, maka bahasa itu masih bersifat lugas. Tetapi bila 

sudah ada perubahan makna, apakah berupa makna konotatif atau sudah 

menyimpang jauh dari makna denotatifnya, maka acuan itu dianggap sudah 

memiliki gaya sebagai yang dimaksudkan. 
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Terdapat banyak jenis dari  majas atau gaya bahasa, yang paling pokok 

diantaranya adalah: 

1. Metafora (Metaphore) 

Menurut Stern (2000:118-20) “The lengthy spelling out of what 

metaphorical use of the single word firestorms could convey illustrates, again, the 

“compression” made possible by figures of speech, especially metaphors”. Ejaan 

yang dipanjangkan dari penggunaan sebuah kata kiasan dapat menyampaikan 

suatu ilustrasi, sekali lagi, “tekanan” dibuat mungkin oleh majas, terutama 

metafora. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metafora adalah sebuah kata kiasan yang 

dapat menyampaikan sebuah ilustrasi dan dalam metafora terdapat penekanan kata 

yang berasal dari majas. 

Contoh: 

- I have been through several media firestorms makna dari kalimat ini 

adalah “Saya sudah melewati sebagian tekanan” . Maksud kata firestorms 

disini adalah suatu “tekanan”. Kalimat di atas merupakan metafora karena 

adanya suatu perbandingan yang eksplisit. 

2. Simili (Simile)  

Lycan (2000:213) calls this the “naive simile theory” of metaphor. It does 

not actually explain how the vehicle, which follows like, gets figuratively 

interpreted. Lycan menyebut “teori simili yang naif” dari metafora. Sebenarnya 

ini tidak menjelaskan bagaimana suatu objek yang dibandingkan, yang mengikuti 

selera mendapat tafsiran yang bersifat kiasan. 
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Sementara itu, Mc Arthur (1992: 936) mendefinisikan simili sebagai “a 

figure of speech in which a more or less fanciful or unrealistic comparison is 

made, using like or as”. Dalam pernyataan itu, Mc Arthur berpendapat bahwa 

simili dibangun dari suatu perbandingan yang tidak realistis atau suatu khayalan.  

Contoh: 

-   The beauty of Queen Sheeba is like the shinning sun. Kalimat tersebut adalah   

simili. Secara logika kecantikan tidak sama dengan matahari. Akan tetapi, ada 

satu “kesamaan” secara figuratif antara sifat kecantikan dan matahari yaitu 

pancaran sinarnya. Lain halnya dengan kalimat some cats are like tigers. 

Kalimat ini bukan termasuk simili meskipun ada kata like. Hal ini disebabkan 

pada struktur tersebut tidak termanifestasi perbandingan yang “unrealistic” or 

“fanciful”.  Seperti yang diungkapkan Mc Arthur, karena secara kasat mata 

(fisik) kucing adalah sebangsa dengan harimau atau sebaliknya.  

3. Personifikasi (Personification) 

Menurut Ernest Hemingway (1967: 233) “Personification is a figure of 

speech in which an inanimate object or abstraction is endowed with human 

qualities or abilities”. Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa personifikasi 

adalah majas yang mengacu kepada benda mati atau sesuatu yang bersifat abstrak 

yang seolah-seolah memiliki kepandaian atau kemampuan yang bersifat 

kemanusiaan.  

Contoh: 

- They sleep and the moon and the sun and even the ocean sleeps sometimes on 

certain days when there is no current and a flat calm. Makna dari kalimat ini 

adalah “Mereka tidur dan bulan juga matahari pun tidur bahkan terkadang 
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samudera tertidur pada hari-hari tertentu. Kalimat ini merupakan majas 

personifikasi karena dijelaskan bahwa bulan, matahari dan samudera tertidur 

layaknya manusia. Ernest Hemingway (1967: 232). 

Karena dalam skripsi ini hanya di fokuskan pada majas ironi, maka jenis-

jenis majas selain majas ironi diatas, hanya dijelaskan sebatas pengertian dan 

salah satu contohnya saja. Maka  majas ironi akan di bahas lebih mendalam. 

4. Ironi (Irony) 

 Ironi diturunkan dari kata eironeia yang berarti penipuan atau pura-pura. 

Sebagai bahasa kiasan, ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin 

mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang 

terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Ironi merupakan suatu upaya literer 

yang efektif karena ia menyampaikan impresi yang mengandung pengingkaran 

yang besar. Entah dengan sengaja atau tidak, rangkaian kata-kata yang 

dipergunakan itu mengingkari maksud yang sebenarnya. Sebab itu, ironi akan 

berhasil kalau pendengar juga sadar akan maksud yang disembunyikan di balik 

rangkaian kata-katanya. Meskipun maksud yang disembunyikan itu sering 

meragukan, karena tidak jelas indikatornya, walau dalam situasi dan konteks 

sekali pun.  

Contoh: 

- Pada tahun 2004, Halle Berry memenangkan piala Oscar untuk kategori 

akting terbaik, tetapi tahun 2005 Ia mendapat penghargaan yang membuat 

orang menertawakannya yaitu ‘a golden raspberry’ untuk aktris terburuk. 

Tetapi ketika diwawancara Ia mengatakan: “Oh, this is wonderful.” Yang 

berarti “Oh, ini sangat bagus.” Padahal kenyataan yang didapat adalah 
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sebaliknya. Disini jelas bahwa Halle Berry menggunakan majas ironi “Oh, 

this is wonderful” untuk menyembunyikan rasa kecewanya terhadap 

penghargaan sebagai aktris terburuk pada acara penghargaan tersebut. 

Wilson (2004: 82). 

- I know you are the most beautiful women in this world who need to get an 

honourable place! Yang berarti “Saya tahu Anda adalah seorang wanita 

yang paling cantik di dunia ini yang perlu mendapat tempat terhormat!”. 

Kalimat diatas merupakan majas ironi karena adanya sindiran yang 

berhubungan dengan seorang wanita yang di sini dijelaskan bahwa wanita 

tersebut adalah wanita paling cantik di dunia, tetapi belum tentu karena 

cantik itu relatif dan masih banyak wanita yang lebih cantik. Sperber 

(2004: 82) 

- You are the most beautiful girl in this universe who can destroy the whole 

universe. Yang berarti “memang Anda adalah seorang gadis yang tercantik 

di seantero jagad ini yang mampu menghancurkan seluruh jagad ini”. 

Kalimat ini jelas terdapat majas ironi karena terdapat makna yang lain dari 

kenyataan  

yang ada. Kata destroy di sini merupakan majas ironi yang bersifat 

mennyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Grant (2004: 51) 

Meskipun majas ironi rumit dan sulit dipakai, majas ironi memiliki 

pengertian yang umum dan berkesinambungan. Menurut Quintiliant (1995: 403), 

“Irony is saying what is contrary to what is meant”. Dalam definisi ini dijelaskan 

bahwa majas ironi adalah apa yang dikatakan berlawanan dengan apa yang 

dimaksud. 
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Menurut Hayden white (1973: 375), “through irony we do not leave the 

meanings of our world, we can ask what these meanings are really saying. 

Reading irony means, in complex ways, not taking things at their words; it means 

looking beyond standard use and exchange to what this or that might really 

mean”. Menurut definisi di atas dapat diartikan bahwa melalui majas ironi kita 

tidak meninggalkan arti dari dunia kita, kita dapat bertanya arti ironi yang 

dimaksud sesungguhnya. Membaca ironi berarti, dalam cara yang rumit, tidak 

mengartikan sesuatu melalui kata-kata tersebut; majas ironi berarti melihat di luar 

penggunaan dan mengubahnya pada apa yang mungkin atau yang merupakan 

makna sesungguhnya. 

“Once we have the concept and theory of irony it is possible to discern 

ironic strands in literature that did not, itself, use or theorize the concept of 

irony”.  (Duke, 1985: 44). Menurut Duke, Ini berarti sekali kita mengetahui 

konsep dan teori majas ironi, memungkinkan kita untuk bisa menemukan untaian 

majas ironi dalam sastra yang tidak dengan sendirinya memakai atau berteori 

mengenai konsep majas ironi yang tidak digunakan atau dirumuskan. 

Menurut Jennifer Thompson (2000:4), “Irony is inherently confusing. Not 

only are its definitions confusing; it is confusing by definition.” Jadi menurut 

Jennifer, Ironi adalah sudah menjadi sifat yang membingungkan. Tidak hanya 

pengertiannya yang membingungkan; juga membingungkan oleh pengertiannya. 

Linda Hotcheon (1994:5) juga menjelaskan, “Irony is the intentional 

transmission of both information and evaluate attitude other than what is 

explicitly presented.” Jadi menurut Linda, Ironi adalah penyebaran yang disengaja 
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pada kedua informasi dan mengevaluasi sikap lain daripada apa yang telah 

disampaikan dengan tegas. 

Jadi, dari pengertian-pengertian mengenai majas ironi menurut para ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa majas ironi adalah majas yang tidak mengartikan 

sesuatu melalui kata-kata, tetapi kita harus memahaminya di luar penggunaan 

kata-kata dan di luar pemakaian atau penggunaan baku. Majas ironi memang 

membingungkan dari segi pengertian dan maksud yang disampaikan. Dalam 

penggunaan pada masa modern majas ironi bisa juga menunjuk kepada contoh 

keganjilan atau ketidaksesuaian di kehidupan sehari-hari antara yang 

dimaksudkan atau dikatakan dengan apa yang terjadi.  

 

2.2  Sintaksis (Syntactic) 

Dalam linguistik, kata syntax berasal dari bahasa Yunani yang merupakan 

gabungan dari kata syn yang berarti ”bersama”, dan kata tàxis yang berarti 

”rangkaian dan urutan”. Jadi dengan kata lain, sintaksis adalah salah satu dari 

cabang ilmu linguistik yang mempelajari kaidah yang menentukan bagaimana 

kata membentuk frasa atau kalimat dan klausa. Miller berpendapat bahwa, 

”Syntax has to do with how words are put together to build phrases, with how 

phrases to build clauses or bigger phrases, and with how clauses are put together 

to build sentences” (2002: xii). Dari pengertian yang dikemukakan Miller, dapat 

dilihat bahwa sintaksis adalah ilmu yang digunakan untuk meneliti atau 

menganalisis struktur suatu kalimat. 

 Richard et al (1985: 284). Mengemukakan bahwa ”the study of how words 

are combined to form sentences and the rules which govern the formation of 
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sentences are called syntax”. Jadi menurut Richard et al, yang dimaksud dengan 

sintaksis mencakup dua hal yaitu studi tentang bagaimana kata-kata membentuk 

kalimat dan pokok-pokok aturan yang mengatur pembentukan kalimat. Dari 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sintaksis mencakup hubungan antar 

kata, frase, ataupun klausa dalam kalimat serta aturan-aturan yang terlibat dalam 

pembentukan kalimat.     

 Dalam sintaksis, ada beberapa bagian dari struktur kalimat yang akan 

penulis jelaskan, yaitu subject, verb, object, complement dan adverb. Struktur 

kalimat ini sangat berkaitan dengan apa yang penulis analisis dalam Bab III. 

 

2.2.1 Subyek (Subject) 

The subject of the sentence has a close general relation to what is being 

discussed, the “theme” of the sentence, with the normal implication that 

something new (the predicate) is being said about a “subject” that has already 

been introduced in earlier sentence. (Quirk & Greenbaum, 1973: 11). Subyek 

merupakan sebuah kalimat yang merupakan sesuatu yang dibicarakan berada di 

awal kalimat. Subjek juga dapat menguasai infleksi predikat, bandingkan he dan 

they dalam he goes dan they go. Subyek biasanya berupa kata atau kelompok kata 

yang dibendakan. Yang terrmasuk ke dalam subyek biasanya diperoleh dari 

jawaban atas pertanyaan “siapa/ who” atau “apa/ what”. 

Contoh : The woman laughed. 

              Milk is good for you. 
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Dari kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa The woman merupakan jawaban 

atas pertanyaan who, dan Milk  merupakan jawaban atas pertanyaan what. Dalam 

kelas kata (Part of Speech), subyek berfungsi sebagai kata benda (noun). 

 

2.2.2 Verba (Verb) 

          Richards, et al. (1985: 305) memberikan definisi verba sebagai berikut: A 

verb is a word which, a) accurs as part of the predicate of a sentence, b) carries 

markers of grammatical categories such as tense, aspect, person, number, and 

mood, and c) refers to an action or state. Mereka mengatakan bahwa verba 

merupakan bagian dari predikat dalam sebuah kalimat, mempunyai ciri-ciri 

kategori seperti ciri-ciri waktu, aspek, persona, jumlah, dan modus, dan mengacu 

perbuatan atau keadaan. Sementara itu Frank (1972: 48) mengatakan “Predicating 

verb is the chief word in the predicate that says something about subject”. Verba 

merupakan kata utama dalam predikat yang menandai atau menegaskan apa yang 

diterangkan oleh subjek. Verba sebagai unsur kalimat dapat berbentuk to be dan 

auxiliary. Verba kalimat bisa berupa kata dan frasa. (Quirk & Greenbaum, 1973: 

17). 

Contoh: Women walk. 

            Firman is searching the room. 

 Alasan menganggap verba sebagai pusat adalah kenyataan bahwa verba 

pada umumnya terletak di antara subyek di sebelah kiri dan obyek pelengkap atau 
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keterangan di sebelah kanan, dari uraian tersebut, fungsi verba merupakan bagian 

yang menjadi pengikat bagian dari kalimat. 

 

2.2.3 Obyek (Object) 

         Richards, et al. (1985: 198) memberikan definisi mengenai obyek sebagai 

berikut: “Object is the noun, noun phrase or clause or pronoun in sentences with 

transitive verbs, which is traditionally described as being affected by the action of 

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

indirectly” . Menurut mereka, obyek dapat berupa kata benda, frasa, dan klausa 

nomina yang kehadirannya ditentukan oleh verba yang berupa verba transitif. 

Obyek sangat ditentukan oleh jenis kata kerja karena pada kata kerja tertentu, 

kalimat tidak memerlukan obyek, mungkin hanya memerlukan pelengkap atau 

keterangan. 

Dalam bahasa Inggris, obyek langsung disebut juga direct object. Obyek 

langsung adalah kata benda atau yang dibendakan yang melengkapi predikat dan 

menerima tindakan dari kata kerja. 

Contoh: Sonny carefully searched the room. 

Obyek tidak langsung disebut juga indirect object yang biasanya 

menjelaskan kepada siapa obyek langsung dimaksudkan. (Quirk & Greenbaum, 

1973: 13). 

Contoh: She had given the boy an apple. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa obyek dalam bahasa 

Inggris dibagi menjadi dua, yaitu direct object (objek langsung) dan indirect 

object (obyek tidak langsung). 

 

2.2.4 Komplemen (Complement) 

        Richards, et al. (1985: 52) mengemukakan pendapatnya mengenai 

komplemen sebagai berikut:”part of the sentence which follows the verb and 

which thus completes the sentences”. Komplemen merupakan bagian kalimat 

yang kedudukannya berada setelah kata kerja dan merupakan pelengkap kalimat.                  

Menurut Quirk & Greenbaum (1973: 13) komplemen dibagi menjadi dua elemen, 

yaitu subject complement (SC) dan object complement (OC). Subject complement 

atau komplemen subjek merupakan pelengkap predikat yang merujuk kepada 

subjek. 

Contoh: The girl is now a smart girl (SC) at a large university. 

Object complement atau komplemen obyek merupakan pelengkap yang 

mengkaji tindakan predikat dan merujuk kepada obyek langsung. 

Contoh: They make him the chairman (OC). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komplemen merupakan 

bagian kalimat yang kedudukannya berada setelah kata kerja dan berfungsi 

sebagai pelengkap kalimat. Komplemen dibagi menjadi dua elemen, yaitu subject 

complement (SC) dan object complement (OC). 



58 

 

 

 

2.2.5  Adverbia (Adverb) 

         Richards, et al. (1985: 6) mendefinisikan adverb sebagai berikut:”a word 

that describes or adds to the meaning of a verb, an adjective, another adverb of a 

sentence, and which answers such questions as how?, where?, or when?”. 

Adverbia merupakan salah satu kelas kata yang digunakan untuk mendeskripsikan 

atau menambah makna pada verba, adjektiva, adverbia lainnya pada sebuah 

kalimat. Keterangan ini dapat menjawab pertanyaan seperti how, where, dan 

when. Pada umumnya keterangan mempunyai letak yang bebas, artinya dapat 

terletak di depan subyek, dapat terletak di antara subyek dan verba, dan dapat juga 

terletak di antara verba dan komplemen. Dalam tata bahasa Inggris, adverbia 

biasanya diakhiri dengan akhiran ”ly” pada kata sifat. 

       Berdasarkan fungsinya, adverbia dibedakan menjadi: 

a. Adverb of manner (adverbia cara), contohnya: carefully, slowly. 

b. Adverb of place (adverbia tempat), contohnya: here, there. 

c. Adverb of time (adverbia waktu), contohnya: now, yesterday. 

Contoh: He walks slowly. 

            He is  always in trouble. 

 Dari kalimat pertama di atas, kata slowly merupakan adverbia cara yang 

menjelaskan kata kerja walks. Kata always yang terdapat pada kalimat kedua 

merupakan adverbia waktu yang menjelaskan kebiasaan. 
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2.2.6  Frasa (Phrase) 

 Schmidt (1995:338) mengemukakan bahwa ”a phrase is a group of words 

that are closely related”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa frasa adalah 

sekelompok kata yang berhubungan erat. 

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

words that is missing a subject, a verb, or both”. Maksudnya, frasa adalah 

kelompok kata yang tidak memiliki subyek, verba, atau keduanya. 

 Menurut Quirk, et al (1985:62-63), frasa dibagi menjadi: 

1.Frasa Verba 

 Verb phrase consists of a main verb which either stands alone as the entire 

verb phrase, or is preceded by up to four verbs in an auxiliary function. Dapat 

diartikan bahwa frasa verba secara keseluruhan atau didahului oleh verba-verba 

yang berfungsi sebagai kata kerja bantu (auxiliary). 

(1)  has been    sunk.  
         auxiliaries    main verb 

2.Frasa Nomina 

 Noun phrase consists of a head, which is typically a noun, and of elements 

which (either obligatory or optionally) modify the head, or complement another 

element in the phrase. Dapat diartikan bahwa frasa nomina terdiri dari induk frasa 

(head) yang berupa nomina, dan elemen-elemen yang (secara wajib atau opsional) 

menentukan induk dan (secara opsional) memodifikasi induk tersebut atau 

melengkapi elemen lain di dalam frasa tersebut. 

(2)  Alice’s     wedding. 
      determinative     head 
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3.Frasa Ajektiva 

 Adjective phrase consists of an adjective as head, optionally preceded and 

followed by modifying elements. Dapat diartikan bahwa frasa ajektiva terdiri dari 

induk yang berupa ajektiva dan secara opsional didahului dan diikuti oleh elemen-

elemen yang memodifikasi induk tersebut. 

(3)   too                  hot. 
      premodification       head 

4. Frasa Adverbial 

 Adverb phrases are similar to adjective phrases in their structure, except 

that they have an adverb, instead of an adjective, as their head. Dapat diartikan 

bahwa frasa adverbial memiliki struktur yang sama dengan frasa adjektiva, namun 

induknya bukan ajektiva melainkan adverbial secara opsional didahului dan 

diikuti oleh elemen-elemen yang memodifikasi induk tersebut. 

(4)     very           severally       indeed.  
      Premodification      head               post modification 

5. Frasa Preposisi 

 Prepositional phrases are consist of preposition followed by a 

prepositional complement, which is normally a noun phrase. Dijelaskan bahwa 

frasa preposisi terdiri dari preposisi yang diikuti oleh komplemen preposisi yang 

biasanya berupa frasa nomina. 

(5)     at           the corner of the street. 
       preposition      prepositional complement 

 Dalam pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa 

merupakan kumpulan kata yang mempunyai kesatuan arti yang tidak memiliki 

subyek dan predikat. 
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2.2.7 Klausa (Clause) 

 Menurut Richards et al (1985:39), ”clause is a group of words which 

contain subject and a finite verb. Maka dapat diartikan bahwa, klausa merupakan 

gabungan kata yang memiliki sebuah subyek dan verba finit. 

 Dalam pembentukan klausa umumnya diwujudkan dengan menggunakan 

kata sambung subordinatif misalnya terdapat pada contoh: (6a) My mother 

worried (6b) My mother worried because my brother wasn’t come yet. Kalimat 

(6a) merupakan klausa bebas yang dapat berdiri sendiri dan bisa menjadi kalimat 

apabila diberi intonasi awal dan akhir, sedangkan kalimat (6b) terdiri dari dua 

klausa, klausa pertama My mother worried sebagai klausa bebas dan klausa kedua 

because my brother wasn’t come yet merupakan klausa terikat atau klausa 

subordinatif. 

 Menurut Quirk (1985:53) pola klausa terdiri dari: 

1. Tipe S+V          : Someone        (S)               was laughing (V) 

2. Tipe S+V+O     : My sister       (S)       enjoy (V) parties (O) 

3. Tipe S+V+C     : The country   (S)     became (V) totally independent (C) 

4. Tipe S+V+A     : I (S)  have been (V)  in the garden (A) 

5. Tipe S+V+O+O  : Mary  (S)  gave (V) the visitor (O)  a glass of milk (O) 

6. Tipe S+V+O+C  : Most people (S)  consider (V) these books (O) rather  

                              expensive (C) 

7. Tipe S+V+O+A  : You (S) must put (V) all the toys (O) upstairs (A) 

 Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klausa terbentuk 

dari kata atau frasa yang bersifat predikatif dan klausa berpotensi untuk menjadi 
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kalimat tunggal apabila diberi intonasi awal dan akhir, karena didalamnya sudah 

terdapat fungsi sintaktis yaitu verba dan komplemen. 

 

2.2.8  Kalimat (Sentence) 

 Alexander dalam bukunya yang berjudul Longman English Grammar yang 

telah dialih bahasakan ke dalam edisi bahasa Indonesia menjadi Ready for English 

Grammar (1992:3) menyebutkan bahwa sebuah kalimat adalah sebuah unit 

lengkap yang memiliki arti. Unit kalimat terkecil adalah kalimat tunggal. 

Biasanya, kalimat tunggal memiliki tunggal memiliki satu verba finit, terdapat 

subyek dan predikat atau verba. 

(7) He writes.  
      S      V 

Broukal (1997:23) membagi kalimat menjadi tiga jenis: 

1. A simple sentence contain a single clause (berisi satu klausa) 

  (8) She wrote a book. 
          S       V       O 

2.A compound sentence contain two independent clause joined by a conjuction 

(such as and or but) (berisi dua klausa bebas yang digabung dengan konjungsi 

seperti and atau but). 

3.A complex sentence contain an independent (main) clause and a dependent 

(subordinate) clause. The subordinate clause may be a noun clause, an adverb 

clause, or an adjective clause (berisi sebuah induk kalimat dan sebuah anak 

kalimat. Anak kalimat mungkin berfungsi sebagai klausa nomina, klausa adverbial 

dan klausa adjektiva). 
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 Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat 

merupakan konstituen dasar yang disertai oleh intonasi final yang merupakan 

sebuah unit lengkap dan memiliki arti. Kalimat terbagi pada tiga jenis yaitu simple 

sentence, a compound sentence dan a complex sentence. 

 

 2.3 Semantik (Semantic) 

Dalam linguistik, semantik berasal dari bahasa Yunani Sema (nomina), 

yang berarti ’tanda’ atau ’lambang’, dan Samaino (verba), yang berarti 

’menandai’ atau ’melambangkan’.   

Semantik adalah cabang linguistik yang membahas arti atau makna. Hal 

ini diungkapkan oleh Hurdford dan Heasley yang menyatakan bahwa “Semantics 

is the study of meaning in language” (1983: 1). Di dalam kamus kita melihat 

bahwa satu kata terkadang memiliki banyak makna, namun bila kata itu 

digunakan dalam kalimat, maka setelah penganalisisan kita akan mengetahui 

makna kata itu secara lebih jelas.  

Menurut Palmer (1981: 1), Semantics is a part of language and part of 

linguistics. Menurutnya, sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian 

studi tentang makna dan jika beranggapan bahwa makna menjadi bagian dari 

bahasa, maka merupakan bagian dari linguistik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari 

makna dalam suatu bahasa pada umumnya. Selain itu semantik merupakan ilmu 

makna, membicarakan makna, dan menjelaskan bagaimana mula adanya makna 

sesuatu atau merupakan ilmu yang bersangkutan dengan makna suatu bahasa. 
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2.3.1    Makna (Meanings) 

  Catford mendefinisikan bahwa makna adalah “The total network of 

relations entered into by any linguistics form text, item – in – text, structure, 

element of structure, class, term in system, or whatever it maybe” (1974: 35). 

Menurut Catford, makna adalah hubungan atas bentuk keseluruhan yang ada di 

dalam linguistik seperti teks, unsur-unsur yang ada di dalam teks, struktur, 

elemen-elemen struktur, kelas kata, istilah dalam sistem, atau bentuk-bentuk lain 

yang mungkin. 

Makna menurut Richards adalah, “Meaning is what a language expresses 

about the world we live in or any possible or imaginary world” (1985: 172). 

Dalam definisi ini dijelaskan bahwa makna adalah sesuatu yang diekspresikan 

oleh bahasa tentang dunia di mana kita hidup atau di dunia khayalan. 

“Meaning includes the relations between utterances and parts of 

utterances (eg. words) and the world outside; and reference and denotation are 

among such relations”. (1981: 17), dia juga menambahkan, “meaning is an 

attribute not only of language but of all signs and symbols system”. (Robins, 

1981: 14). 

Apa yang kita ujarkan sebenarnya terdiri dari deretan-deretan bunyi yang 

kadang-kadang diucapkan secara cepat, lambat, atau dengan nada tinggi, bahkan 

kadang-kadang mempergunakan kalimat yang panjang. Apa yang kita dengar 

sebenarnya terdiri dari dua lapis, yakni lapis bentuk (berwujud bunyi) dan lapis 

makna, bahasa tulis juga demikian adanya. Deretan kata merupakan lapis 

bentuknya sedangkan apa yang diamanatkan, apa yang dipesankan, apa yang 
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ditunjukkan, bahkan apa yang tersirat dalam setiap satuan gramatika adalah lapis 

makna.  

Dapat disimpulkan bahwa makna merupakan penghubung bahasa dengan 

dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakai bahasa sehingga kemudian 

dapat saling mengerti apa yang dikomunikasikan oleh mereka. 

 

2.3.2 Situasi (Situations) 

 Dalam semantik terdapat beberapa aspek makna yang menunjukkan 

tingkatan kalimat. Salah satu aspek tersebut adalah tense. Untuk memudahkan 

dalam membedakan jenis kondisi (situation), Vendler membaginya dalam lima 

jenis situations: 

1. States 

States menunjukkkan suatu keadaan static yang merupakan keadaan atau 

kejadian yang sifatnya sementara dan tak terbatas (atelic). States lebih 

mengacu pada pernyataan. 

Contoh verba yang termasuk ke dalam states: hate, want, love, be sick, be 

tall, be dead, know, believe. 

Contoh kalimat: He hated pizza. 

2. Activities (unbounded processes) 

Jenis activities situation hampir sama dengan states yaitu untuk 

menunjukkan suatu kejadian yang sifatnya tak terbatas (atelic). Menurut 

Saeed (1997:107), yang membedakan antara states dan activities adalah 

verba yang digunakan, states biasanya menggunakan adjectives, 

sedangkan activities menggunakan verb. Selain itu perbedaan lainnya 
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terletak pada makna, yaitu states kejadiannya berlangsung lama dan tidak 

akan ada perubahan makna pada waktu yang sangat lama, sedangkan 

activities terdapat perubahan makna dalam kurun waktu tertentu dan 

kejadiannya pun dapat berakhir sewaktu-waktu. 

Contoh verba yang termasuk dalam activities: march, roll, run, walk, (the 

intransitive version); watch, swim, think, snow, write, drink. 

Contoh kalimat: Your cat watched those birds. 

3. Accomplishments (bounded processes) 

Jenis accomplishment situation untuk menunjukkkan suatu keadaan yang 

disengaja dan bersifat proses. 

Contoh verba yang termasuk pada accomplishment: melt, freeze, dry, (the 

intransitive version); learn. 

Contoh kalimat: Her boss learned Japanese. 

4. Achievements (point events) 

Achievements menunjukkan kejadian yang sifatnya segera dan berlangsung 

cepat. 

Contoh verba yang termasuk dalam achievements: pop, explode, shatter 

(the intransitive versions); recognize, find, start. 

Contoh kalimat: The cease-fire began at noon yesterday. 

5. Semelfactive 

Semelfactive menunjukkan suatu kejadian yang bersifat punctual. 

Contoh verba yang termasuk dalam semelfactive: knock, cough, bang. 

Contoh kalimat: The gate banged. 



58 

 

 

 

 Jadi dari penjelasan di atas, kita dapat dengan mudah membedakan jenis 

situation yang terdapat pada sebuah makna semantik. 


