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2.1 Sintaksis 

O’Grady (1997:181) menyatakan bahwa sintaksis merupakan “The 

analysis of sentences structure.” Maksudnya ialah sintaksis adalah ilmu 

menganalisis tentang struktur kalimat. 

Pendapat lain menurut Miller (2002: 18) Syntax has to do with how words 

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

together to build sentences. Maksudnya, sintaksis berhubungan dengan bagaimana 

kata-kata ditempatkan bersama untuk membentuk klausa atau frase yang lebih 

besar dan bagaimana klausa ditempatkan bersama untuk membentuk kalimat. 

Definisi sintaksis menurut Nida dan Taber (1969:203) adalah “Part of 

grammar which deals with the structure of phrases, clauses, and sentences”. 

Maksudnya adalah sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari 

tentang struktur frase, klausa, dan kalimat. Robert (1964: 1) mengatakan “syntax 

is the area of grammar that is concerned with the relation of words in sentences, 

the way in which they are put together  to form sentences”. Kalimat-kalimat itu 

terbentuk dari kumpulan kata-kata dan cara bagaimana kata-kata dalam kalimat 

saling berhubungan yang dikaji dalam sintaksis yang merupakan bagian dari tata 

bahasa. 

Sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa yang berusaha menjelaskan 

unsur-unsur suatu satuan bahasa serta hubungan unsur-unsur itu dalam suatu 

satuan, baik hubungan fungsional maupun hubungan maknawi. 



Verhaar (1977:70) menyatakan bahwa secara sistematis sintaksis dibagi 

atas tiga tataran: fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Kajian sintaksis adalah 

telaah yang membahas unsur-unsur yang membentuk kalimat, klausa, dan frase 

serta membahas mengenai hubungan antara tataran fungsi, kategori dan peran. 

Menurut Verhaar (1978), menyatakan bahwa fungsi-fungsi sintaksis itu 

terdiri dari unsur-unsur S, P, O, dan K itu merupakan “kotak-kotak kosong” yang 

tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya tempat-tempat kosong itu 

akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peranan tertentu. 

Banyak pakar yang menyatakan bahwa suatu struktur sintaksis minimal 

harus memiliki fungsi subjek dan fungsi predikat. Tanpa fungsi subjek dan 

predikat konstruksi itu belum dapat disebut sebagai sebuah struktur sintaksis. 

Objek dan keterangan boleh tidak muncul; apalagi mengingat kemunculan 

objek ditentukan oleh transitif atau tidaknya verba yang mengisi fungsi predikat; 

dan fungsi keterangan hanya muncul bila diperlukan. Namun, Chape (1970) 

menyatakan bahwa paling penting dalam struktur sintaksis adalah fungsi predikat. 

Predikat harus selalu berupa verba, atau kategori lain yang diverbakan. 

Munculnya fungsi-fungsi lain sangat bergantung pada tipe atau jenis verba itu. 

Verba yang transitif tentu akan memunculkan fungsi objek, dan verba yang 

menyatakan lokasi. Para ahli tata bahasa tradisional berpendapat bahwa fungsi 

subjek harus diisi oleh kategori nomina, fungsi predikat harus diisi oleh verba, 

fungsi objek harus diisi oleh kategori nomina. 

 

 



Berbicara mengenai peran-peran apakah yang ada dalam setiap struktur 

sintaktis, sebenarnya berkaitan dengan masalah makna gramatikal yang dimiliki 

oleh struktur sintaktis itu. Makna gramatikal unsur-unsur leksikal yang mengisi 

fungsi-fungsi sintaksis sangat bergantung pada tipe atau jenis kategori kata yang 

mengisi fungsi predikat dalam struktur sintaksis itu. Kalau predikatnya diiisi oleh 

vebra transitif killed, misalnya, maka pengisi subjek akan berperan ‘pelaku’ dan 

pengisi fungsi objek akan berperan ‘sasaran’ tetapi kalau pengisi fungsi predikat 

berupa verba sings atau work maka pengisi fungsi subjeknya akan memiliki peran 

‘yang mengalami’. 

Stork (1976:231) menjelaskan bahwa “syntax is the branch of grammar 

which is concerned with the study of the arrangement of words in sentences and of 

the means by which such relationship are shown, e.g. word or inflection”. 

Maksudnya, sintaksis merupakan cabang tata bahasa yang berkaitan dengan studi 

pengaturan kata-kata didalam kalimat dan makna seperti hubungan yang 

ditunjukan. Contoh: urutan kata dan infleksi. 

Nida dan Taber menyebutkan bahwa (1969:203) “Syntax is part of 

grammar which deals with the structure of phrases, clauses, and sentences”. 

Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang berhadapan dengan struktur kata, 

frasa, klausa dan kalimat. 

Dari penjelasan di atas, sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa yang 

berkaitan dengan struktur kata, frasa, klausa dan kalimat. Hal ini dapat dinyatakan 

bahwa sintaksis sangat erat hubungannya dengan bentuk-bentuk gramatikal. 

 



Dengan begitu, sintaksis dapat dikatakan sebagai cabang tata bahasa yang 

membicarakan struktur-struktur kalimat, klausa, frasa, dan kata yakni bagaimana 

kata membentuk frasa, frasa membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, serta 

untaian kalimat yang disusun bersama sehingga membentuk suatu wacana 

menurut kaidah yang berlaku. 

 

2.1.1 Frasa 

Task (1999:237) menyatakan bahwa: “A grammatical unit which is 

smaller than a clause. The term phrase is an ancient one, and it has long been 

used to denote a grammatical unit which typically (thought not invariably) consist 

of two or more words, but which does not contain all of the thing found in a 

clause.” 

Menurutnya frase adalah unit gramatikal yang lebih kecil dari klausa yang 

terdiri dari dua atau lebih kata tetapi tidak sama dengan segala sesuatunya yang 

ada dalam klausa. Trask membagi frase ke dalam beberapa kelas yaitu: 

prepositional phrase yang terdiri dari sebuah preposisi dan objek (under the bed, 

with her girl friend), noun phrase (the little girl), verb phrase (was singing, in the 

bath), dan adjectiva prhase (pretty as a picture). 

Menurut Kridalaksana (2001:59) frase ialah gabungan dua kata atau lebih 

yang sifatnya tidak predikatif: gabungan itu dapat renggang, misalnya: gunung 

tinggi adalah frase karena merupakan konstruksi non predikatif, konstruksi ini 

berbeda dengan gunung itu tinggi yang bukan frase karena bersifat predikatif, 

contoh: falling apart  merupakan sebuah frase karena memiliki dua buah kata 



falling dan a part yang mana dalam contoh ini merupakan satu kesatuan yaitu 

frase verba. 

Sedangkan menurut Reid (2000: 290) menyatakan bahwa “a phrase is a 

group of words that is missing a subject, a verb, or both.” Maksudnya, frase 

adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek, verba, atau keduanya. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa frase 

merupakan kumpulan kata yang mempunyai kesatuan arti meskipun ia tidak 

berdiri atas bagian yang disebut subjek dan predikat. 

 

2.1.2 Klausa 

Klausa menurut Richards et. al (1985:39) adalah gabungan kata yang 

membentuk unit gramatikal, mempunyai sebuah subjek dan sebuah Finite verb. 

Klausa adalah sekelompok kata yang membentuk unit gramatikal dan yang terdiri 

atas satu subjek dan satu verba finit. Sebuah klausa dapat membentuk sebuah 

kalimat atau bagian dari kalmiat biasanya berfungsi sebagai nomina, adjektiva, 

atau adverbia. (Clause is a group of words which form a grammatical unit and 

which contain a subject and a finite verb. Clauses form a sentence or part of a 

sentence and often function as a noun, adjective or adverb). 

Menurut Chaer (1994:231) berpendapat bahwa klausa adalah satuan 

sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstrukso predikatif. Artinya di dalam 

konstruksi itu ada komponen, berupa kata atau frasa, yang berfungsi sebagai 

predikat; dan yang lain berfungsi sebagai subjek, dan sebagai keterangan. Selain 

itu, klausa juga merupakan tataran di dala sintaksis yang berada di atas tataran 

frasa dan di bawah tataran kalimat.” 



Tarigan (1993:74) yang mengutip dalam bukunya Cook, Elson dan Pickett 

menyatakan bahwa klausa adalah  kelompok yang hanya mengandung satu 

predikat. Kemudian Tarigan mengklasifikasikan klausa ke dalam beberapa jenis, 

antara lain: 

1. Klausa Bebas (Independent clause) 

Klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat 

sempurna. Berdasarkan jenis kata predikatnya, klausa bebas ini 

dibedakan atas: 

a. Klausa verbal (Verbal clause) 

Klausa  yang predikatnya verbal. Berdasarkan struktur internalnya, 

klausa verbal ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

- Klausa Transitif 

Klausa yang mengandung kata kerja transitif, yaitu kata kerja 

yang mempunyai kapasitas memiliki satu atau lebih objek. 

Contoh: He wrote that all the detectives reported what they 

had seen. 

- Klausa Intransitif 

Klausa yang mengadung kata kerja intransitive, kata kerja yang 

tidak memerlukan objek. 

Contoh: The sun rises in the east and sets in the west. 

b. Klausa Nonverbal (Nonverbal Clause) 

Klausa yang berpredikat nomina, adjektiva, atau adverbial. Klausa 

nonverbal ini terdiri atas dua jenis yaitu: 



- Klausa Statif 

- Klausa Ekuasional 

2. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai 

kalimat sempurna; hanya mempunyai potensi sebagai kalimat yang 

tidak sempurna. Dilihat dari segi fungsinya, klausa terikat ini dapat 

dibedakan atas:  

a. Klausa nominal (Nominal clause) 

Klausa terikat yang bertindak sebagai nomina ditandai dengan 

adanya wh- words, how, dan that. Contoh: What you have said to 

me is very surprising. 

b. Klausa adjektival (Adjective Clause) 

Klausa terikat yang bertindak sebagai adjektiva ditandai dengan 

adanya Pronomina relatif who, whom, which, whose, dan that. 

Contoh: The book which you are reading is mine. 

c. Klausa adverbial (Adverbial Clause) 

Klausa terikat yang bertindak sebagai adverbial ditandai dengan 

subordinate conjuction. Contoh: I’ll always think of you wherever 

I go. 

 Berdasarkan strukturnya klausa dapat dibedakan menjadi klausa bebas 

(independent clause) dan klausa terikat (dependent clause). 

 Dari ketiga definisi di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa klausa adalah 

satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih, terdiri atas unsur subjek dan 

predikat dan tanpa memperhatikan intonasi final. 



2.1.3 Kalimat 

 Richard, et al (1985: 255) menjelaskan bahwa “sentence is the largeunit of 

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

etc) and grammatical classes (e.g word, prhase, and clause) are said to function”. 

Maksudnya, kalimat adalah unit gramatikal yang terbesar dimana kelas kata 

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

berperan di dalamnya.  

Bas Aarts (1997: 3) mendefinisikan bahwa ”sentence is a string of words 

that begins in capital letter and ends in full stop and is typically used to express a 

state of affairs in the world”. Maksudnya kalimat adalah rangkaian kata yang 

dimulai dengan huruf besar dan diakhiri tanda titik, dan pada umumnya digunakan 

untuk menyatakan peristiwa/keadaan di dunia. Sedangkan menurut Maclin 

(1992:301) kalimat adalah sebagai berikut: A sentence is a group of words that 

says something in a fixed structure of grammar and punctuation. Definisi tersebut 

menjelaskan kalimat merupakan sesuatu yang diatur secara gramatikal dan fungsi.  

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat 

adalah unit gramatikal terbesar dimana terdapat kelas kata dan kelas gramatikal 

yang berperan di dalamnya yang terdiri dari konstituen dasar yang biasanya 

berupa klausa, dan disertai dengan intonasi final. 

 

2.2 Kelas Kata (Part of Speech) 

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

englishlesson2.html (2007: 1) menuliskan bahwa kelas kata (part of speech) 

terdiri dari delapan kelompok yaitu: 



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

Contoh: Mary is pretty girl 

 The boy threw the ball into the water 

2. Pronomina (pronoun), yaitu kelas kata yang dapat menggantikan nomina. 

  Contoh: Kalimat The boy threw the ball 

  Dapat diganti dengan kalimat He threw the ball 

3. Verba (verb), yaitu kelas kata yang bersifat melakukan kegiatan. 

  Contoh: She goes to college on her bike 

4. Adjektiva (adjective), yaitu kata yang menerangkan nomina. 

   Contoh: The big boy threw the green ball quickly. 

Dalam kalimat tersebut, kata big dan green merupakan adjektiva big 

menerangkan nomina boy dan adjektiva green menerangkan nomina ball. 

5. Adverbia (adverb), yaitu kelas kata yang menerangkan verba, adjektiva dan 

adverbial lain. 

  Contoh: the big boy threw the ball quickly 

Dalam kalimat tersebut, adverbial quickly menerangkan verba threw. 

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

nomina dan kata lainnya dalam suatu kalimat. 

  Contoh: The boy threw the ball into the water 

 Pada kalimat di atas, kata water dihubungkan dengan kata threw dengan 

preposisi into. 

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

klausa-kalusa. 

  Contoh: She has lived here for many years and she loves it. 



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

   Contoh: Wow! It’s very amazing 

 
  Dari uraian di atas jelaslah bahwa verba yang merupakan pokok bahasan 

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

kelas kata utama dalam bahasa Inggris bersama nomina, ajektiva, adverbia dan 

lain-lain. 

 

2.2.1 Verba 

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

Klamer (2000: 68) menjelaskan bahwa “verbs have been defined traditionally as 

word that express action.” Mkasudnya adalah verba teah didefinisikan secara 

traditional sebagai kata yang “menyatakan aksi”. 

  Miller (2002: 285) mengemukakan bahwa “verb is one of the major 

classes. Verb usually denotes an activity of some sort (shout, work, travel, etc) but 

also can denote states (sleep, sit).” Dijelaskan bahwa verba adalah salah satuan 

bagian yang utama. Verba biasanya merupakan  sebuah aktifitas (shout, work, 

travel, etc), tapi juga bisa menunjukkan keadaan(sleep, sit). 

  Menurut Pyle dan Page (1995: 41) mengemukakan “the verb 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.” Maksudnya 

sebuah verba adalah kata yang mempunyai kedudukan sebagai predikat dan 

mengikuti sebuah subjek dalam kalimat deklaratif dan pada umumnya dalam 

sebuah kalimat menunjukkan tindakan atau aksi. Setiap kalimat harus memiliki 



kata kerja atau verba dan memungkinkan kata kerjanya tunggal. Sementara 

menurut Allsop (1989: 125) verba adalah ”…..words which refer to actions, 

describe the states of things.” Jadi yang dimaksud dengan verba adalah kata yang 

mengacu pada kegiatan atau menggambarkan suatu keadaan. 

  Wiliting (1996: 1) berpendapat, “a verb is a word that asserts action or 

state.” Yang artinya bahwa kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau 

keadaan. Hal yang sama diungkapkan oleh Hornby (1995: 132) bahwa “a verb is 

a word or phrase indicating an action, an event, or a state.” Yang artinya kata 

kerja adalah kata atau frase yang menyatakan suatu tindakan atau suatu 

pernyataan. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa verba selain dapat 

menggambarkan suatu perbuatan, keadaan atau proses juga merupakan kelas kata 

terpenting karena mempunyai untuk memperlihatkan kala dalam fungsinya 

sebagai predikat. 

 

2.3 Phrasal Verbs 

 Phrasal verbs adalah suatu jenis verba (di dalam bahasa Inggris) yang 

berbentuk frase. Menurut Arnold (1985: 184), phrasal verbs adalah “lexical verbs 

which consist of more than just the verb itself.” phrasal verbs memiliki fungsi 

yang sama dengan verba yang lain, hanya saja verba ini terdiri dari beberapa kata 

(multi-word verbs). Sementara Chambers (1998: vii) mengatakan bahwa phrasal 

verbs is a short two-word (or sometimes three word) phrase made up of a verb, 

such as get, give, make, pull and see, and an adverb (an adverbial particle) or a 



preposition, such as in, off, on, out and up. Maksud dari pengertian tersebut, 

phrasal verbs adalah frasa yang terdiri dari dua kata pendek atau kadang-kadang 

tiga kata yang terbentuk dari verba seperti get, give, make, pull dan see,dan 

adverbial (partikel adverbia) atau preposisi seperti in, off, on, out and up. 

 Berdasarkan maknanya, phrasal verbs dapat didefinisikan saebagi berikut: 

verba yang memiliki “new meanings when combined with adverbs are called verb 

sets or phrasal verbs,” dan ”because these unit add up to more than the sum of the 

separate meanings of their elements, they are idioms, so shown in most 

dictionaries” (Randall, 1988: 330). Selain itu phrasal verbs juga merupakan verba 

yang diikuti oleh “an adverbial and/or prepositional particle (Arnold, 1985: 184) 

yang maknanya “…is not predictable from the meaning of its parts” (Quirk et al., 

1986: 1162). 

 Phrasal verbs terdiri dari verba utama atau verba yang menyatakan 

perbuatan (misalnya go, put, take) dan partikel. Verba yang digunakan biasanya 

yang bersilabel tunggal dan merupakan unsur dominan dari phrasal verbs itu 

sendiri, contohnya: pada ‘take off’’, ’ take on’, ’ take out’,dan sebagainya.  

 Partikel adalah kata yang tidak dapat diderivasikan atau diinfleksikan; atau 

yang mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal 

(Kridalaksana, 1993: 155). 

 Quirk, et al. (1985: 1150) menyatakan bahwa kata-kata yang mengikuti 

verba leksikal dalam ungkapan seperti drink up, dispose of, dan get away with 

secara morfologis tidak dipisahkan, dan oleh sebab itu dapat disebut sebagai 

partikel. Masih menurut Quirk, et al. (1985: 1150), sebenarnya partikel-partikel 



tersebut masuk ke dalam dua kategori yang berbeda namum saling tumpang 

tindih, yaitu preposisi dan partikel adverbial. Kedua kategori tersebut dikatakan 

sebagai pertikel ketika keduanya mengikuti verba dan berhubungan erat dengan 

verba tersebut. 

 Quirk, et al. (1985: 1150) mengelompokkan partikel ke dalam 3 

kelompok, yaitu: 

a. Against, among, as, at, beside, for, from, into, like, of, onto, upon, 

with, dan lain-lain. 

b. About, above, across, after, along, around, by, down, in, off, on, out, 

over, fast, round, through, under, up, dan lain-lain. 

c. Aback, ahead, apart, aside, astray, away, back, forward(s), home, in 

front, on top, together, dan lain-lain. 

 Kelompok kata pada bagian a merupakan partikel preposisis, bagian b 

dapat berfungsi sebagai adverbia dan preposisi. Kemudian bagian c merupakan 

partikel adverbia. 

Coghill (2003:114) membagi phrasal verb ke dalam dua jenis yaitu: 

Separable phrasal verb dan Inseparable phrasal verb. 

 

2.3.1 Separable Phrasal Verb 

 Coghill (2003:114) mengatakan bahwa “If a phrasal verb is separable, its 

direct object can come between the verb and the particle” , yaitu jika phrasal verb  

itu berjenis separable maka objek langsungnya dapat diletakkan diantara verba 

dan partikel. 



Contoh: 

-   She put on her coat. 

-   She put her coat on. 

 Pada contoh di atas kata put dan on dapat disatukan ataupun dipisahkan.  

Ketika kata tersebut dipisahkan, objek dapat diletakan diantara put dan on 

tersebut. 

 

2.3.2 Inseparable Phrasal Verb 

 Berbeda dengan separable phrasal verb yang dapat dipisahkan, kata dalam 

inseparable phrasal verb tidak boleh dipisahkan tapi harus disatukan seperti yang 

dikatakan oleh Coghill (2003:114) bahwa “inseparable phrasal verb must stay 

together.”    

Contoh: 

-   She could not deal with the situation. 

-   She could not deal the situation with.*   

 Pada contoh di atas kata deal dan with tidak  dapat disatukan atau harus 

dipisahkan karena jika kedua kata tersebut disatukan, maka kalimat tersebut tidak 

berterima secara gramatikal. 

 

2.4 Semantik  

 Semantik merupakan bagian dari tiga tataran bahasa yang meliputi 

fonologi, tata bahasa (morfologi-sintaksis) dan semantik. Palmer (1981:1) 

membuat definisi tentang semantik, sebagai berikut: ” Semantics is the technical 

term used to refer to the study of meaning is a part of linguistic”. Dari pernyataan 



di atas dapat diartikan bahwa semantik merupakan istilah teknis yang digunakan 

untuk mempelajari makna dan karena makna tersebut menjadi bagian dari bahasa 

maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Semantik dalam bahasa 

Indonesia atau  semantics dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani yaitu 

”sema” (Nomina) yang berarti ”tanda” atau dari verbanya adalah ”semaino” yang 

berarti ”menandai” (Djajasudarma,1993:5). 

 Di dalam kamus kita melihat bahwa satu  kata terkadang memiliki banyak 

makna, namun, bila kata-kata tersebut digunakan dalam kalimat maka kita akan 

mengetahui makna kata itu tersebut dengan sangat jelas. 

 Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa semantik merupakan ilmu 

mengenai makna dalam suatu bahasa. Makna tersebut merupakan suatu hubungan 

unsur yang berada dalam bahasa dengan unsur di luar bahasa. 

 

2.4.1 Makna 

  Menurut Richard (1985:172) adalah, ”Meaning is what a language 

expresses about the world we live in or any possible or imaginary world” . Dalam 

definisi ini dijelaskan bahwa makna adalah sesuatu yang diekspresikan oleh 

bahasa tentang dunia yang ada di dalamnya atau dunia khayalan. 

  Sementara Catford (1974:35) mendefisikan makna sebagai ”Tha total 

network of relations entered into by any linguistic 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 dalam linguistik seperti teks, unsur-unsur yang ada dalam teks, struktur, 

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



2.4.1.1 Makna Leksikal 

 Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensi, makna yang 

sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh 

nyata dalam kehidupan kita. Misalnya, dalam kalimat ”Tikus mati diterkam 

kucing”. Kata ”tikus” pada kalimat itu ditunjukan pada binatang ”tikus”. Makna 

leksikal biasanya dipertentangkan dengan makna gramatikal. 

 Lyon (1995:46) menjelaskan secara umum bahwa kata, frasa, dan kalimat 

dari bahasa alami mempunyai makna, maksudnya makna leksikal adalah makna-

makna yang ada di dalam unit-unit tersebut yang terangkum dalam sebuah buku 

atau kamus yang berkaitan dengan tata bahasa. 

 

2.4.1.2 Makna Gramatikal 

 Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses 

afiksasi, reduplikasi, atau komposisi, atau makna yang menyangkut hubungan 

intrabahasa, yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. 

Misalnya kata book  “sebuah buku” menjadi books yang bermakna “banyak 

buku’.  

 Makna gramatikal menurut Lyons (1995:431) adalah makna struktural 

dicontohkan dengan pengertian-pengertian subjek, objek, dan modifikator. 

Menurutnya juga, unsur-unsur gramatikal termasuk perangkat-perangkat tertutup, 

biasanya perangkat tertutup anggota-anggotanya tetap, dan biasanya sedikit 

misalnya, perangkat pronomina persona, kala dan jenis. 

 



2.4.1.3 Makna Refensial dan Nonreferensional 

Perbedaan makna referensial dan makna nonreferensial berdasarkan ada 

tidaknya referen dari kata. Bila kata-kata itu  mempunyai referen, yaitu sesuatu 

diluar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata bermakna 

referensial. Sebaliknya jika kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu 

disebut kata bermakna nonreferensional. 

Misalnya kata ”meja” dan ”kursi”,  yaitu  sejenis peralatan rumah tangga 

adalah kata-kata yang bermakna referensial karena keduanya mempunyai referen. 

 

2.4.1.4 Makna Denotatif dan Makna Konotatif 

Pembedaan makna konotatif dan denotatif  berdasarkan pada ada atau 

tidak adanya ”nilai rasa” pada sebuah kata. Hurdford (1998:16) menyatakan 

sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai 

”nilai rasa”, baik positif maupun negatif . Makna denotatif pada dasarnya sama 

dengan makna referensial sebab makna denotatif  ini lazim diberi penjelasan 

sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, perasaan, 

atau pengalaman lainnya. Misalnya kata “perempuan” atau “wanita”, kedua kata 

ini mempunyai makna denotasi yang sama, yaitu manusia dewasa bukan laki-laki. 

Kedua kata itu mempunyai makna konotasi yang sama karena kata “perempuan” 

atau “wanita” sama-sama memiliki nilai rasa yang lebih tinggi. Jadi kata wanita 

berkonotasi tinggi (positif), dan kata  “perempuan” juga berkonotasi tinggi 

(positif). 

 



2.4.1.5 Makna Kata dan Istilah 

 Perbedaan adanya makna kata dan istilah berdasarkan ketetapan makna 

kata itu dalam penggunaannya secara umum dan secara khusus. Makna sebuah 

kata, walaupun secara sinkronis tidak berubah, karena berbagai faktor dalam 

kehidupan, dapat menjadi bersifat umum. Makna kata itu akan menjadi jelas jika 

sudah digunakan dalam suatu kalimat. Berbeda dengan kata yang maknanya 

masih bersifat umum, makna istilah memiliki makna yang tetap dan pasti. 

Ketetapan dan kepastian makna istilah itu karena istilah tersebut hanya digunakan 

dalam bidang kegiatan atau keilmuan tertentu. Jadi, tanpa konteks kalimatnya pun 

makna istilah itu sudah pasti. Misalnya kata ”tahanan”, sebagai kata, kata 

”tahanan” masih bersifat umum, tetapi sebagai istilah, misalnya istilah dalam 

bidang kelistrikan kata ”tahanan” berarti daya yang menahan arus listrik. 

 

2.4.1.6 Makna Konseptual dan Asosiatif 

 Pembedaan makna konseptual dan makna asosiatif didasarkan pada ada 

atau tidaknya hubungan (asosiasi, refleksi) makna sebuah kata dengan makna kata 

lain. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang 

sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan 

apapun. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan 

dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Di dalam makna 

asosiatif ini termasuk juga makna-makna seperti makna stilistika, makna efektif, 

dan makna kolokatif. 

 



 Makna stalistika berkenaan dengan gaya pemilihan kata sehubungan 

dengan adanya perbedaan sosial dan bidang kegiatan di dalam masyarakat. 

Misalnya dibedakan makna kata rumah, pondok, istana, keraton, kediaman, 

tempat tinggal, dan residensi. 

 Makna efektif berkenaan dengan perasaan pembicara pemakai bahasa 

secara pribadi, baik terhadap lawan bicara maupun terhadap objek yang 

dibicarakan. 

 Makna kolokatif berkenaan makna kata dalam kaitannya dengan makna 

kata lain yang mempunyai ”teman” yang sama dalam sebuah frasa. Misalnya, kata 

laju, deras, kencang, dan cepat, yang mempunyai makna yang sama, tetapi 

mempunyai kolokasi yang berbeda. Kita bisa mengatakan ”hujan deras”, dan 

”berlari dengan cepat”, namun tidak bisa sebaliknya. 

 

2.4.1.7 Makna Idiomatikal dan Peribahasa 

 Makna idiomatikal adalah makna sebuah satuan bahasa (frasa, kata, atau 

kalimat) yang ”menyimpang” dari makna leksikal atau makna gramatikal unsur-

unsur pembentuknya. Misalnya frasa meja hijau yang bermakna ”pengadilan”. 

Berbeda dengan makna idiomatikal, yang maknanya tidak dapat diramalkan, baik 

secara leksikal maupun gramatikal. Makna peribahasa masih dapat diramalkan 

karena adanya asosiasi atau tautan antara leksikal dan gramatikal unsur-unsur 

pembentuk peribahasa itu dengan makna lain yang menaji tautannya. Misalnya, 

peribahasa Bagai anjing dengan kucing yang bermakna Dua orang yang selalu 

bertengkar. 



2.4.1.8 Makna Kiasan 

 Semua bentuk bahasa (baik kata, frasa, maupun kalimat) yang tidak 

merujuk pada arti sebenarnya (arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif) 

disebut mempunyai makna kiasan. Misalnya, ”Puteri malam” dalam arti ”bulan” 

dan ”Membanting tulang” dalam arti ”bekerja keras”. 

 

2.5 Penerjemahan 

  Menurut Nida & Taber (1969:210), terjemahan (translation) adalah ”the 

repsroduction in a receptor languagebof the closest natural equivalentof the 

source language message, first in terms of meaning, and seconds in terms of 

style”. 

  Definisi di atas dapat diartikan bahwa menerjemahkan merupakan 

kegiatan untuk menghasilkan kembali pesan dalam bahasa sasaran yang sepadan 

dengan pesan dalam bahasa sumber, pertama menyangkut maknanya dan kedua 

menyangkut gaya bahasanya. Berdasarkan pendapat Nida & Taber di atas, maka 

penerjemah harus dapat mencari padanan bahasa sumber yang natural baik 

maknanya maupun gaya bahasanya. 

  Penerjemahan merupakan pengalihan pesan dari suatu bahasa ke bahasa 

lain yang disesuaikan bentuknya dan diungkapkan sewajar mungkin. Maksudnya, 

walaupun dalam penerjemahan dituntut untuk dapat mengalihkan baik isi maupun 

bentuk dari suatu bahasa ke bahasa lain, tetapi jangan sampai terjemahan yang 

dihasilkan dalam bahasa sasaran merupakan terjemahan yang kaku sehingga pesan 

yang dimaksud oleh penutur dalam bahasa sumber tidak dapat dirasakan oleh 

pembaca dalam bahasa sasaran. 



  Dari kedua pendapat para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

penerjemahan adalah proses memindahkan suatu pesan atau amanat yang telah 

diungkapkan dalam bahasa sumber dengan mencari padanan yang sewajarnyake 

dalam bahasa sasaran, sehingga kesan yang ingin disampaikan oleh penutur 

bahasa sumber dapat dirasakan oleh orang yang membaca maupun yang 

mendengarnya dalam bahasa sasaran. 

 

2.5.1 Jenis Penerjemahan  

 Catford (1965:21) membagi jenis penerjemahan ke dalam beberapa 

kategori  yaitu sebagai berikut: 

1. Penerjemahan yang didasarkan pada keluasan bahasa sumber yang 

akan diterjemahkan : 

a. Penerjemahan penuh (Full Translation) 

Penerjemahan penuh adalah penggantian seluruh teks bahasa 

sumber oleh bahasa sasaran dimana seluruh teks mengalami proses 

penerjemahan. 

b. Penerjemahan Parsial (Partial Translation) 

Penerjemahan parsial adalah penggantian sebagai atau beberapa 

bagian teks bahasa sumber oleh teks bahasa sasaran sedangkan 

bagian yang lain tidak diterjemahkan tetapi ditransfer atau 

dipindahkan dalam bentuk aslinya dan digabungkan dalam teks 

bahasa sasaran. 

 



Jadi, perbedaan antara penerjemahan penuh dengan penerjemahan 

parsial berkaitan dengan luasnya teks bahasa sumber yang mengalami 

proses penerjemahan. 

Penerjemahan yang didasarkan pada unsur-unsur atau bidang-bidang 

linguistik apa saja dari bahasa sumber itu yang akan diterjemahkan. 

a Penerjemahan tuntas (Total translation) 

Penerjemahan tuntas adalah penggantian tata bahasa dan leksis 

bahasa sumber yang menyebabkan adanya penggantian fonologi/ 

grafologi bahasa sumber oleh (bukan padanan) fonologi/ grafologi 

bahasa sasaran. 

b Penerjemahan Terbatas (Restricted Translation) 

Penerjemahan terbatas adalah penggantian teks bahasa sumber 

dengan padanan teks bahasa sasaran pada satu level / tingkatan 

saja. 

Jadi, perbedaan antara penerjemahan tuntas dan penerjemahan terbatas 

berdasarkan level bahasa yang terlibat dalam penerjemahan, yakni 

level tata bahasa, level leksis, dan level fonologi/ grafologi. 

2. Penerjemahan yang berhubungan dengan tataran (ranks) linguistik, 

baik dalam   hierarki fonologinmaupun gramatikal. 

a Penerjemahan Terikat (Bound Translation) 

Penerjemahan terikat adalah penggantian teks bahasa sumber 

dengan padanan teks bahasa sasaran dalam peningkatan yang sama, 

misalnya satuan kata dalam bahasa sumber diterjemahkan dalam 



satuan kata pula dalam bahsa sasaran. Istilah penerjemahan kata 

per kata (word by word translation) dengan sendirinya termasuk ke 

dalam jenis penerjemahan terikata ini. 

b Penerjemahan Bebas (Unbound Translation) 

Dalam penerjemahan bebas, penggantian teks bahasa sumber tidak 

terikat pada tingkatan tata bahasa. 

 
 Jadi, satuan kata dalam bahasa sumber tidak harus diterjemahkan menjadi 

satuan kata pula dalam bahasa sasaran, bisa menjadi satuan-satuan lainnya asal 

maknanya tidak menyimpang dari makna bahasa sumber. Berdasarkan kategori 

ini, ada beberapa bentuk umum dari penerjemahan, yaitu;  

a. Penerjemahan Terikat (Free Translation) 

b. Penerjemahan Literal (Literal  Translation) 

c. Penerjemahan kata per kata (Word-by-Word Translation) 

 

2.5.2 Proses Penerjemahan  

 Kegiatan menerjemahkan merupakan suatu proses yang terdiri atas 

serangkaian kegiatan . Catford (1965:20) menyatakan bahwa proses penerjemahan 

adalah proses satu arah, yang berlangsung dari bahasa sumber ke bahas sasaran. 

Seperti yang dikatakan Catford ”Translation as a process, is always 

unidirectional. It always performed in a given directional, from a source 

language into a target language ”. 

 

 



 (terjemahan sebagai suatu proses yang bersifat uni-directional. Hal 

tersebut selalu ditampilkan dengan cara memberikan arah, dari suatu bahasa 

sumber ke dalam bahasa sasaran). 

 Nida & Taber (1969:33) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua 

sistem yang dipakai dalam menerjemahkan. Pertama, menetapkan seperangkata 

kaidah yang akan diterapkan dan mengatur pemilihan bentuk-bentuk bahasa 

dalam bahasa sasaran yang cocok dengan setiap bentuk atau kombinasi bentuk 

yang sama dalam bahasa sumber. Kedua, penerjemahan merupaka proses yang 

tampak tidak langsung dan terbagi dalam tiga proses yang bertahap, yakni proses 

analisis, (analysis), proses pengalihan (transfer), dan proses penyusunan kembali 

(restructuring). 

1. Proses Analisis (Analysis) 

Proses analisis adalah proses menganalisis hubungan-hubungan 

gramatikal dan makna kata atau kombinasi kata. Pada proses ini, 

penerjemah berusaha memahami teks bahasa sumber sehingga isinya 

benar-benar dapat dipahami dan dimengerti. 

Dalam proses ini, ada tiga langkah utama yang dilaksanakan, yaitu 

sebagai berikut: 

a Menentukan hubungan gramatikal antara kata-kata atau kombinasi 

kata dengan meneliti apakah strukturnya berupa struktur yang sama 

dengan makna yang sama, untuk mengetahui makna kata atau 

kombinasi kata tersebut. 

 



b Menentukan makna referensial kata-kata atau kombinasi kata yang 

mempunyai makna khusus (idiom) dengan analisis berdasarkan 

konteks, atau analisis berdasarkan medan makna atau mengetahui 

referen yang diacu oleh kata-kata atau kombinasi kata tersebut. 

c Menentukan makna konotatif dengan meneliti sifatnya berdasarkan 

sumber yang menyebabkan timbulnya makna konotatif dan aspek-

aspek kebahasaan yang mengandung makna konotatif untuk 

mengetahui reaksi kejiwaan pemakai bahasa, positif atau negatif 

terhadap kata-kata atau kombinasi kata tersebut. 

2. Proses Pengalihan (Transfer) 

Proses pengalihan adalah proses pengalihan materi yang sudah 

dianalisis ke dalam bahasa sasaran dan proses ini tejadi dalam pikiran 

penerjemah saja. Pada proses ini, penerjemah melakukan penyesuaian 

pada bidang sintaksis dan semantik dengan tujuan memperoleh hasil 

terjemahan yang wajar menurut bahasa sasaran. 

Masalah-masalah  yang mungkin terjadi pada waktu melakukan proses 

ini, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

a Penerjemah kurang neguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. 

b Penerjemah kurang mengerti isi teks yang diterjemahkan. 

c Penerjemah kurang mengenal istilah-istilah khusus yang terdapat 

di dalam bahasa sumber, hal ini banyak terjadi di dalam 

penerjemah buku-buku ilmiah. 

 



d Pengetahuan yang terlalu mendalam tentang teks yang 

diterjemahkan yang mengakibatkan hasil penerjemahan kurang 

jelas sebab penerjemah menganggap teks terjemahan sudah cukup 

jelas. 

e Kurang tahu akan maksud dan arti menerjemahkan yang 

mengakibatkan hasil terjemahan tidak dapat dimengerti oleh 

pembaca karena menerjemahkan dianggap hanya mengganti kata-

kata bagasa sumber ke dalam bahasa sasaran. 

f Penerjemah ikut memasukan idenya sendiri secara tidak sengaja di 

dalam terjemahannya. 

3. Proses Penerjemahan Kemballi (Restructuring) 

Proses penyusunan kembali adalah proses menuliskan atau menyusun 

kembali agar materi sudah dialihkan ke dalam bahasa sasaran dalam 

pikiran penerjemah, memadai dan sesuai dengan gaya bahasa sasaran 

sehingga amanat atau pesannya dapat diterima oleh pembaca bahasa 

sasaran. 

Pada proses ini dibahas mengenai macam-macam bahasa atau gaya 

bahasa. Selain itu juga mengenai teknik yang dapat dipakai untuk 

membuat gaya yang diinginkan, yang sesuai dengan bahasa sasaran. 

Akan tetapi, yang terpenting dalam proses penyusunan kembali adalah 

bagaimana memberi isi pesan yang telah dialihkan itu sewajar 

mungkin ke dalam bahasa sasaran. 

 



2.5.3 Pergeseran Penerjemahan  

  Menurut Catford (1965:73), pergeseran adalah ”departure from formal 

correspondencein the precess of going  from the SL to the TL” (berangkat dari 

surat menyurat secara formal dalm proses perubahan SL menjadi TL). 

  Catford membagi pergeseran ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut: 

1. Pergeseran Tingkat (Level Shif) 

Pergeseran tingkat adalah pergeseran yang terjadi jika padanan pada bahasa 

sasaran memiliki tingkat atau level yang berbeda dengan bahasa sumbernya. 

Pergeseran tingkat bisa terjadi apabila makna gramatikal pada bahasa sumber 

dialihkan menjadi makna leksikal pada bahasa sasaran atau sebaliknya. 

Contoh: He is sleeping 

  Ia sedang tidur 

2. Pergeseran Kategori (Category Shift) 

Pergeseran kategori adalah pergeseran yang terjadi dari padanan formal yang 

melibatkan pergeseran struktur, pergeseran kelas, pergeseran unit, dan 

pergeseran intra sistem. 

a Pergeseran Struktur 

Pergeseran struktur terjadi karena adanya perubahan stuktur misalnya 

struktur MD pada bahasa sumber dialihkan menjadi DM pada bahasa 

sasaran. 

Contoh: Beautiful girl (MD) 

 Gadis cantik (DM) 

 



b Pergeseran Kelas 

Pergeseran kelas terjadi karena adanya perubahan kelas kata, misalnya 

kata benda pada bahasa sumber dialihkan menjadi kata kerja dalam bahasa 

sasaran. 

Contoh: For a further elucidation of this important point, we have to turn 

back to what happened in java. 

Untuk menerangkan hal yang penting ini lebih lanjut, kita harus 

kembali kepada apa yang terjadi di pulau Jawa. 

Bisa terlihat pergeseran kelas kata dari bahasa sumber 

elucidation yang berkelas nomina menjadi kata kerja 

”menerangkan” dalam bahasa sasaran. 

c Pergeseran Unit 

Pergeseran unit terjadi karena adanya perbedaan unit padanan bahasa 

sasaran dari bahasa sumber, misalnya dari satuan bahasa berupa kata pada 

bahasa sumber dialihkan menjadi frasa atau klausa. 

Contoh: ’And there she goes....’he said ’where?’ 

 ”Nah ini dia....” ia berkata” Mana dia?” 

d Pergeseran Intra sistem 

Pergeseran intra sistem terjadi karena adanya perubahan yang terjadi 

dalam satu sistem, misalnya bentuk tunggal pada bahasa sumber dialihkan 

menjadi bentuk jamak pada bahasa sasaran. 

Contoh: Advice (tunggal) 

 Des conseil (jamak) 



 Dalam proses penerjemahan, untuk mempertahankan isi pesan maka 

bentuk harus diubah. Dengan adanya perubahan bentuk, dalam penerjemahan 

selalu terjadi pergeseran-pergeseran. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


