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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Cohesion 

   Halliday mengemukakan bahwa kohesi adalah bagian dari sistem bahasa 

yang merujuk kepada hubungan makna yang terdapat dalam sebuah teks seperti 

yang dikatakan oleh Halliday (1976:4) bahwa ”Cohesion is part of the system of 

a language.  It refers to relations of meaning that exist within the text”. Halliday 

(1980:3) menambahkan bahwa ”cohesion is set of  possibilities that exist in the 

language for making the text hangs together the potential that the speaker or 

writer has as this desposal”. Maksudnya adalah kohesi merupakan sekumpulan 

kemungkinan yang ada dalam sebuah bahasa yang bisa membuat kalimat berdiri 

sendiri bersama dan berpotensi untuk pembicara juga penulis dalam 

memecahkan kalimat tersebut. 

 

2.1.1 Jenis-Jenis Cohesion 

 Jenis kohesi terbagi ke dalam lima jenis, yaitu reference, substitution, 

ellipsis, conjunction, dan lexical cohesion seperti yang dikemukakan oleh 

Halliday (1987: 96) bahwa:  ”We can systematize this concept by classifying it 

into a small number of distinct categories- reference, substitution, ellipsis, 

conjunction, and lexical cohesion; categories which have a theoretical basis as 

distinct types of cohesive relation.”  
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2.2  Substitution 

 Halliday (1976: 89) mendefinisikan substitusi sebagai ”a sort of counter 

which is used in place of the repetition of a particular item”, yaitu proses 

pengulangan kembali suatu item (unit) linguistik tertentu menggunakan item 

(unit) linguistik lain sebagai penggantinya.  Selanjutnya Halliday (1976: 89)  

mengemukakan bahwa ”substitution is a relation between linguistics item such 

as words or phrases or a relation on the lexicogrammatical level”, yaitu 

hubungan antara unit linguistik seperti kata, frasa atau hubungan pada tataran 

leksikogramatika. 

 

Selain itu, Halliday (1976:31) juga membedakan substitusi dengan reference 

sebagai berikut : 

“By contrast to substitution, which is a 

grammatical relation, reference is a semantic relation. One of 

the consequences of this distinction, as we shall see, is that 

substitution is subject to a very strong grammatical condition: 

the substitute must be of the same grammatical class as the 

item for which it substitutes. This restriction does not apply to 

reference. Since the relationship is on a semantic level, the 

reference item is in no way constrained  to match the 

grammatical class of the item it refers to. What must macth 

are the semantic properties.”  

 

Maksud dari kutipan di atas bahwa pada substitusi hal yang disubstitusi 

harus pada kelas gramatikal yang sama sedangkan pada reference kelas 

gramatikal nya boleh berbeda asal makna yang dirujuknya sama. 

 



 7

Halliday membagi substitusi ke dalam tiga jenis, yaitu nominal 

substitution (one, ones, same, so), verbal substitution (do, do so), dan clausal 

substitution (so, not) 

 

2.2.1  Nominal substitution 

Nominal substitution adalah salah satu jenis substitusi dimana bagian yang 

disubstitusi tersebut berkelas kata sebagai nomina.  Subtitute  pada jenis 

substitusi ini diantaranya one/ones, same, dan so.  (Halliday 1980: 112)   

Substitute one/ones  selalu berfungsi sebagai head dari sebuah frasa 

nomina dan hanya akan bisa mensubstitusi bagian yang menjadi head pada frasa 

nomina tersebut seperti yang dikemukakan Halliday (1976: 91)  bahwa ”The 

substitute one/ones always functions as head of a nominal group, and can 

substitute only for an item which it itself Head of a nominal group”. 

1.  I shoot the hippotamus with bullets made of platinum because if I use leaden 

ones, his hide is sure to flatten them. 

Pada contoh 1 di atas, ones berfungsi sebagai substitute yang 

mensubstitusi kata bullet yang berfungsi sebagai head dari frasa nomina 

tersebut.  Substitute ones pada contoh di atas juga berfungsi sebagai head dari 

frasa nomina leaden bullets. 

 Substitute lain yang terdapat dalam nominal substitution adalah substitute 

so.  Tidak seperti substitute ones yang hanya mensubstitusi bagian head dari 

suatu frasa nomina, substitute so mensubstitusi semua bagian frasa nomina 

tersebut.  
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2. No, Jane, no; this world is not the scene of fruition; do not attempt to make   

it so: nor of rest; do not turn slothful. 

 Pada contoh 2 di atas, so berfungsi sebagai substitute yang mensubstitusi 

frasa nomina the scene of fruition. 

 

2.2.2 Verbal Substitution 

 Verbal Substitution adalah salah satu jenis substitusi di mana bagian yang 

disubstitusi tersebut berkelas kata sebagai verba.  Subtitute  pada jenis substitusi 

ini diantaranya do dan do so.  (Halliday, 1976: 122)   

Substitute do selalu berfungsi sebagai head dari sebuah frasa verba dan 

posisinya selalu terletak di akhir frasa seperti yang dikemukakan Halliday 

(1980: 112) bahwa ”The verbal substitute in english is do.  This operates as 

Head of a verbal group, in the place that is occupied by the lexical verb; and its 

position is always final in the group”.  

3.  ...the words did not come the same as they used to do. 

Kata do pada contoh 3 diatas berfungsi sebagai substitute yang 

mensubstitusi verba come. 

Substitute lain selain do adalah substitute do so.  Substitute ini sebenarnya 

sama saja dengan substitute do.  Perbedaan antara keduanya hanyalah terletak 

pada penekanan fokus pada Head sebuah frasa verba. Substitute do so 

cenderung dipilih ketimbang substitute do ketika fokus ditekankan pada Head 

yang berupa lexical verb, seperti yang dikemukakan Halliday bahwa ”Wherever 

the focus of information is required to fall on the Head of the verbal group-the 
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lexical verb itself, as opposed to an auxiliary-nthe substitute takes the form do 

so.” (1976: 122) 

4. It depends on yourself to stretch out your hand, and take it up: But whether 

you will do so is the problem I study. 

Pada contoh 4 di atas, so berfungsi sebagai substitute yang mensubstitusi 

frasa verba stretch out your hand, and take it up. 

 

2.2.3  Clausal Substitution 

Clausal Substitution adalah salah satu jenis substitusi di mana bagian yang 

disubstitusi tersebut berupa suatu klausa.  Subtitute  pada jenis substitusi ini 

diantaranya so dan not. Seperti halnya yang diungkapkan oleh  Halliday (1980: 

130) bahwa ”clausal substitution is the substitution in which the presupposed 

item is a clause. There are three environments in which clausal substitution 

takes place: report, condition, and modality. Each of these environments may 

take either of two forms, positive which is expressed by so or negative by not”.  

Clause substitution terbagi dalam tiga jenis.  Jenis pertama adalah 

substitution of reported clauses, yaitu proses pensubstitusian klausa yang berisi 

report dan biasanya substitusi tersebut diawali dengan kata say, think, believe, 

suppose, dan lain-lain.  Jenis yang kedua adalah substitution of conditional 

clauses, yaitu proses pensubstitusian klausa yang berisi conditional dan 

biasanya substitusi tersebut diawali dengan kata if atau assuming.  Jenis yang 

terakhir adalah substitution of modalized clauses, yaitu proses pensubstitusian 

klausa yang berisi modality.  Halliday (1976: 131-135) mendefinisikan modality 

sebagai ”speaker’s assesment of the probabilities inherent in a certain 
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situation”, yaitu penaksiran penutur terhadap kemungkinan-kemungkinan yang 

melekat pada sebuah situasi. Substitusi jenis ini biasanya diawali dengan kata 

will, could, should, perhaps, certainly, probably, hope, dan lain-lain. Berikut 

akan penulis jelaskan contoh-contoh dari substitution of reported clauses, 

substitution of conditional clauses dan substitution of modalized clauses. 

5.  Substitution of reported clauses 

 substitution of reported clauses, yaitu proses pensubstitusian klausa yang 

berisi report. Contoh: 

 ‘Will you ever go back?’ 

     ‘I hope so; but nobody can be sure of the future.’ 

  Pada contoh 5 di atas, kata so mensubstitusi klausa (that) I will go back  

yang berisikan report. 

6.  Substitution of conditional clauses 

 substitution of conditional clauses, yaitu proses pensubstitusian klausa 

yang berisi conditional dan biasanya substitusi tersebut diawali dengan kata if 

atau assuming. Contoh: 

 Benefactress! Benefactress!’ said I inwardly: ‘They all call Mrs.Reed my 

benefactress; If so, a benefactress is a disagreeable thing. 

  Pada contoh 6 di atas, so berfungsi mensubstitusi klausa Mrs.Reed is my 

benefactress. 

7.  Substitution of modalized clauses 

 substitution of modalized clauses, yaitu proses pensubstitusian klausa yang 

berisi modality. 

  ’Would you like cats if you were me?’ 

  ’Well, perhaps not,’ 
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Pada contoh 7 di atas, kata not adalah substitute yang mensubstitusi klausa 

I wouldn’t like cats if I were you. 

 

2.3  Unit Sintaksis  

 Dalam poin ini akan dibahas mengenai unit-unit sintaksis. Unit 

sintaksis ini terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat. Berikut penjelasannya. 

2.3.1      Kata  

 Menurut Richards, et al. (1985:1213) kata adalah ”...one or more 

sounds which can be spoken to ran idea, object, action, etc., the smallest unit of 

spoken language which has meaning and can stand alone. Menurutnya kata 

merupakan unit terkecil dari bahasa yang mempunyai makna dan dapat berdiri 

sendiri. Unit tersebut dapat beupa ide, objek, maupun tingkah laku. 

          Ramlan dalam Pateda(1994:79) mengemukakan bahwa ”kata adalah 

bentuk bebas yang paling sedikit atau dengan kata lain setiap suatu bentuk bebas 

merupakan suatu kata. 

Cobuild (1987:162) menyatakan bahwa ”a word is a small unit of 

sentence that can be represented in writing or speech”. Maknanya adalah 

bahwa kata merupakan unit terkecil dalam kalimat yang dapat ditulis maupun 

diucapkan.  

Dari definisi-definisi terebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata 

adalah unit terkecil dalam kallimat yang mempunyai suatu pengertian dan 

biasanya dalam bahasa tulisan diapit oleh dua buah spasi. 
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2.3.2 Frasa 

Frasa merupakan satuan sintaksis yang berada satu tingkat diatas kata 

dan satu tingkat di bawah klausa. Para ahli linguistik mempunyai definisi 

tersendiri dalam memaknai frasa. Berikut beberapa kutipan yang telah disaring 

oleh penulis berdasarkan  kesinambungan dengan penelitian ini. 

Richards et al (1985:39) mendefinisikan frasa atau phrase dalam bahasa 

Inggris sebagai berikut: ”... a phrase is a group of words which form a 

grammatical unit. A phrase does not contain a finite verb and does not have a 

subject-predicate structure”. Yang berarti bahwa suatu frasa adalah suatu 

kelompok kata yang membentuk unit gramatikal. Frasa tidak mengandung kata 

kerja terbatas dan tidak memiliki stuktur subjek-predikat. 

Chaer (1994:222).  mendefinisikan frasa sebagai “ satuan gramatikal yang 

berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut 

gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat”. 

Maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa frasa terdiri dari beberapa kata yang 

tidak berlaku sebagai subjek dan predikat, melainkan sebagai sesuatu yang 

menerangkan dan diterangkan. 

Secara garis besar frasa merupakan satuan bahasa terkecil sesudah kata 

yang terdiri dari gabungan dua kata atau lebih yang belum memiliki subjek dan 

predikat. Ciri-ciri frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih, gabungan tersebut 

tidak menimbulkan makna baru, tidak berpredikat, dapat mengisi satu diantara 

semua fungsi kalimat (subjek, predikat, objek) dan belum berintonasi final ( [.], 

[!], [?] ). 
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2.3.3 Klausa 

Klausa merupakan satuan bahasa yang paling sedikit memiliki subjek dan 

predikat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Swan (1997:19) ”Clause is a 

part of a sentence which contains a subject and a verb, usually joined to the rest 

of sentence by conjunction. Clause is also sometimes used for structure 

containing participle and infinitive (with no subject or conjunction)”. Lanjutnya 

klausa juga dapat digunakan dalam kalimat yang mengandung partikel dan 

infinitif. 

Klausa menurut Kridalaksana (2001:110) adalah ”satuan grammatikal 

berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat 

dan mempunyai potensi menjadi kalimat”. Oleh karena terdiri dari subjek dan 

predikat klausa dapat menjadi kalimat tunggal dengan menambahkan intonasi.  

Jacobs (1995:49) mengemukakan bahwa “Clauses are construction with 

one phrase constituent, typically a noun phrase that bears the subject relation 

and another constituent, the verb phrase, bearing the predicate relation.”, yaitu 

klausa terdiri dari konstruksi frasa nomina yang mengisi unsur subjek dan frasa 

verba yang mengisi unsur predikat. 

     Klausa terdiri dari dua jenis, yaitu kalusa bebas( independent clause/ 

dominant) dan klausa terikat(dependent).  Klausa bebas adalah klausa yang 

dapat berdiri sendiri tanpa terikat pada klausa yang lainnya dan disebut pula 

dengan kalimat tunggal.  Sedangkan klausa terikat adalah klausa yang tidak 

dapat berdiri sendiri jadi harus bergabung dengan klausa lainnya dan biasanya 

ada dalam kalimat majemuk 
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 Dari keseluruhan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa klausa 

yang terpenting adalah kehadiran predikat. Ciri-ciri klausa yaitu minimal terdiri 

dua kata, mutlak memilikki subjek dan predikat, tidak memiliki intonasi final, 

dapat berdiri sendiri atau bergantung pada kalimat lain. 

 

2.3.4 Kalimat 

Menurut Richards (1985: 255), kalimat adalah ”the largest unit of 

grammatical organization within which parts of speech and grammatical 

classes are said to function”. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kalimat 

merupakan satuan gramatikal terbesar di mana di dalamnya kelas kata dan kelas 

gramatikal berfungsi. 

Ciri dari sebuah kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan titik seperti yang telah dikemukakan oleh Aarts (1997: 6)  

”Sentence is a string of words that begins in capital letter and ends in a full stop 

and its typically used to express a state of affair in the world.”. 

Menurut Hasan Alwi (2003: 311) kalimat adalah satuan bahasa terkecil, 

dalam wujud lisan dan tulis, yang mengungkapkan pikiran yang utuh.  Dalam 

wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dank eras lembut, disela 

jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang 

mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi atau proses fonologi 

lainnya.  

Berdasarkan strukturnya, kalimat dapat dibagi menjadi kalimat tunggal 

dan kalimat majemuk.  (Chaer, 2003: 243).  
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Intisari yang dapat penulis kutip dari definisi-definisi tersebut adalah 

kalimat merupakan satuan bahasa merupakan satuan gramatikal terbesar yang 

dapat berdiri sendiri diakhiri dengan intonasi final. 

 
2.4 Semantik 

Kata semantik berasal dari kata bahasa asing yaitu bahasa Inggris 

semantics, kata sifatnya semantic (bahasa Grik : Someion: ’mark, sign, 

tanda’). 

Hurford dan Heasley (1983:1) mengatakan bahwa “semantics is the 

study of meaning in language.”, yaitu bahwa semantic itu adalah ilmu yang 

mempelajari tentang makna suatu bahasa. 

Semantik adalah suatu istilah yang dipakai untuk merujuk kepada suatu 

ilmu yang membahas tentang makna suatu bahasa dan karena semantik itu 

bagian dari bahasa, maka semantik adalah bagian dari linguistik juga seperti 

yang dikemukakan oleh Palmer (1981:1) dalam Semantics : “Semantics is the 

technical term used to refer to the study of meaning, and since meaning is a part 

of language, semantics is a part of linguistics.”  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa semantik itu tidak 

pernah terlepas dari pembahasan tentang makna karena maknalah yang 

menjadi objek studi dari ilmu semantik. 

 
 
 

 

 

 


