
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Sintaktis 

Kata sintaktis berasal dari Bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti “dengan” dan 

tattien yang berarti “menempatkan”, Jadi secara etimologis sintaktis berarti 

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

banyak didukung oleh pendapat para ahli seperti pendapat Saeed (1997:3) “syntax is 

the study of how words can be combined into sentences”. Menurutnya sintaktis adalah 

ilmu tentang pembentukan kata menjadi kalimat. Pendapat lain dari Akmajian 

(1995:135) menyebutkan “Syntax, the study of sentences structure”. Menurutnya 

sintaksis adalah ilmu tentang struktur kalimat. Sedangkan Crane (1981:102) 

menyatakan “Syntax is the way words are put together to form phrases and sentences. 

To study syntax is to study the pattern and relationships of words, phrases, and 

clauses”. Definisi tersebut menyatakan bahwa sintaktis adalah tentang bagaimana 

kata-kata digabungkan membentuk frase dan kalimat. Sintaktis mempelajari pola dan 

hubungan kata, frase, dan klausa. 

Menurut O’grady (1997:181) “The system of rules and categories that 

underlies sentence formation in human language. This component of the grammar is 

called syntax”.  Menurut pendapatnya, sintaktis adalah komponen dari grammar yang 

merupakan sebuah sistem aturan dan kategori yang mendasari pembentukan kalimat 

sebuah bahasa.  

Kemudian pendapat Fromkin (1983:200) “Knowing the language also means 

being able to put words together to form sentences to express out thought. That parts 

of our linguistics knowledge which concerns the structure of sentences is called 



syntax”. Menurutnya memahami bahasa berarti mampu untuk menyusun kata menjadi 

kalimat dan mampu mengekspresikan maksud. Bagian dari studi linguistik yang 

membahas struktur ini disebut sintaktis. 

Dari berbagai pendapat yang telah disebutkan terdahulu, dapat kita simpulkan 

bahwa sintaktis adalah ilmu yang mempelajari aturan, atau "hubungan berpola" yang 

mengatur bagaimana kata-kata dalam kalimat bergabung. Ilmu ini membahas 

bagaimana hubungan gramatikal dalam satuan kalimat, baik hubungan kata dengan 

kata, hubungan kata dengan kelompok kata dan hubungan kelompok kata dengan 

kelompok kata. 

 

2.1.1  Kategori Sintaktis 

Kategori sintaktis atau disebut juga kelas kata adalah pengelompokan kata 

berdasarkan fungsinya dalam sebuah kalimat. Greenbaum dan Nelson (2002:86) 

membagi kategori sintaktis menjadi dua bagian besar yaitu kategori terbuka dan 

kategori tertutup. Kategori terbuka adalah kategori sintaktis yang dapat menerima 

kata-kata baru, sedangkan kategori tertutup adalah kategori sintaktis yang terbatas dan 

jarang menerima kata baru. Berikut adalah contohnya. 

 

Kategori terbuka 

Nomina  Paul, paper, speech, play 

Adjektiva  young, cheerful, dark, round 

Verba   talk, become, like, play 

Adverbial  carefully, firmly, confidentially 

 

 



Kategori tertutup 

Pronomina  she, somebody, one, who, that 

Determiner  a, the, that, each, some 

Auxiliary (verba) can, may, will, have, be, do 

Konjungsi  and, that, in order that, if, though 

Preposisi  of, at, to, in spite of 

 

Kita dapat dengan mudahnya menemukan kata baru yang memiliki fungsi sebagai 

nomina, tetapi kita tidak dapat menemukan kata baru yang memiliki fungsi sebagai 

pronomina. 

 

(1) a. Paul is sending the letter. 

 b. She is always taking a bus to school. 

 

Kata Paul dalam kalimat 1.a memiliki fungsi sebagai nomina. Kata ini dapat 

digantikan dengan kata lain seperti Jack, Jim, Ann, Rose, dan banyak lagi nama 

lainnya dan tetap tidak mengubah fungsi kata tersebut sebagai nomina. Itulah 

mengapa fungsi nomina masuk kedalam kategori terbuka. Sedangkan kata she dalam 

kalimat 1.b memiliki fungsi sebagai pronomina. Kata she hanya dapat digantikan oleh 

kata he agar tidak mengubah fungsi pronomina yang dimiliki kata tersebut. Itulah 

mengapa fungsi pronomina masuk kedalam kategori tertutup sebagai kategori yang 

memiliki kata terbatas dan jarang bisa menerima kata baru. 

Pendapat lain mengenai kategori sintaktis datang dari Carnie (2007:37) yang 

menyatakan bahwa “Part of speech tell us how a word is going to function in the 

sentences”. Menurutnya kelas kata atau yang disebut juga kategori sintaktis 



menggambarkan bagaimana sebuah kata akan berfungsi di dalam kalimat. Carnie juga 

membagi kategori sintaktis kedalam dua bagian besar. Yang pertama adalah kategori 

leksikal. Menurutnya kategori ini merupakan “isi” dari kalimat. Kategori lainnya 

adalah kategori fungsional atau non-leksikal. Menurut pendapatnya kategori ini secara 

berbeda menyediakan informasi gramatikal yang merupakan perekat yang 

menyatukan sebuah kalimat. Dia membagi nomina, verba, adjektiva, dan adverbia 

kedalam kategori leksikal, dan memasukan preposisi, konjungsi, dan lainnya kedalam 

kategori fungsional atau non-leksikal. 

 

(1) c. Mary loved to drive sports cars. 

 d. She put the books on the table. 

 

Dalam kalimat 1.c kata Mary memiliki fungsi sebagai nomina. Kata Mary merupakan 

salah satu isi dari kalimat tersebut yang merupakan informasi penting yang memberi 

makna, sehingga kata tersebut yang memiliki fungsi sebagai nomina adalah bagian 

dari kategori leksikal. Dalam kalimat 1.d dapat kita temukan kata on yang memiliki 

fungsi sebagai preposisi. Kata ini hanya sebagai pelengkap atau pemersatu dari she 

put the books dan the table. Maka kata ini merupakan bagian dari kategori fungsional.  

Perbedaaan pendapat mengenai pembagian kategori leksikal dan non-leksikal 

datang dari seorang ahli bernama O’Grady (1997:181), berikut adalah daftar 

pembagian kategori menurutnya: 

 

 

 

 



Lexical Categories 

Noun (N) harry, boy, wheat, policy, moisture, bravery 

Verb (V) arrive, discuss, melt, hear, remain, dislike 

Adjectiva (A) good, tall, old, intelligent, beautiful, fond 

Preposition (P) an, in, on, near, at, by 

Adverb (Adv) now, quickly, slowly, quietly 

Non-lexical Categories 

Determiner (Det) the, a, this, these 

Degree of word (Deg) to, so, very, more, quite 

Qualifier (Qual) always, perhaps, never, almost, often 

Auxiliary (Aux) will, can, must, should, could 

Conjuction (Con) and, or, but 

 

2.1.1.1 Nomina 

“A noun is the name of a person, a place, or thing”. Definisi ini di kemukakan 

oleh Burton (1997:55). Menurutnya nomina adalah kata yang merujuk sebagai nama 

orang, nama tempat, dan nama benda. Maka dapat disimpulkan bahwa nomina atau 

kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau 

semua hal yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan, dan juga segala yang dibendakan. 

Kata benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret untuk benda yang 

dapat dikenal dengan panca indera, serta kata benda abstrak untuk benda yang 

menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran. 

 

(2) a. The sun shines brightly. (kongkret) 

b. Teaching is one of the holies tasks. (abstrak) 



 

Kata the sun 2.a termasuk kedalam nomina kongkret karena kata the sun yang dalam 

Bahasa Indonesia memiliki makna matahari dapat dilihat dan diraba. Sedangkan pada 

kalimat 2.b kata teaching termasuk kedalam nomina abstrak karena kata yang 

memiliki arti “mengajar” ini hanya dapat dirasakan. 

 

2.1.1.2 Verba 

Verba adalah kata yang bersifat melakukan suatu aktifitas, kegiatan, dan 

tindakan. Pernyataan diatas didukung oleh teori Bloor (1995:18) berpendapat bahwa 

“Verb defined as words which express an action or state”. Menurutnya definisi verba 

adalah kata yang menyatakan tindakan atau pernyataan. Verba adalah kelas kata yang 

biasanya berfungsi sebagai predikat. Sebagian besar verba mewakili unsur semantis 

perbuatan, keadaan, atau proses. 

 

(3) a. Damian goes to school by bus. 

 

Kata goes pada kalimat diatas merupakan verba. Kata tersebut menyatakan suatu 

aktifitas dan tindakan, yaitu pergi. 

Pendapat lain datang dari ahli yang bernama Shertzer (1986:5) yang 

menyatakan “A verb shows the action or state or being and it also indicates the time 

of action”. Verba menyatakan tindakan atau pernyataan dan juga menunjukan waktu 

dari tindakan tersebut. 

 

 

 



(3) b. He won the race. 

 

Pada contoh kalimat diatas yang merupakan verba adalah won. Kata won berasal dari 

kata win dan mengalami perubahan karena merupakan kejadian dimasa lalu. Hal ini 

membuktikan bahwa verba memang mengindikasikan waktu dari suatu aktifitas, 

kegiatan, dan tindakan.   

Berdasarkan objeknya, kata kerja atau verba dapat dibagi menjadi dua, kata 

kerja transitif dan kata kerja intransitif. 

 

2.1.1.2.1 Verba Transitif 

Verba transitif adalah verba yang memiliki dan membutuhkan pelengkap atau 

objek untuk membentuk suatu kalimat. 

Istilah transitif atau dalam Bahasa Inggris transitif berasal dari kata transition 

yang berarti transisi atau peralihan. Maksudnya adalah subjek dalam kalimat 

melakukan aksi dan memberi pengaruh kepada orang atau benda lain. Dengan kata 

lain, aksi dari verba di alihkan langsung ke objek. 

Pernyataan di atas di dukung oleh teori Greenbaum (2002:26) “If a main verb 

requires a direct object to complete the sentence, it is a transitive verb”. Jika sebuah 

verba membutuhkan objek untuk melengkapi kalimat maka verba itu adalah verba 

transitif.  

 

(4)  Helen received my email. 

 

Verba pada kalimat diatas membutuhkan Objek my email sebagai pelengkap. Karena 

tanpa pelengkap tersebut kalimat akan menjadi tidak gramatikal. 



 

2.1.1.2.2 Verba Intransitif 

Verba intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap atatu 

objek untuk membentuk kalimat.  Seorang ahli bernama Greenbaum (2002:28) 

berpendapat “If a main verb does not require another element to complete it, the verb 

is intransitive”. Jika sebuah verba tidak membutuhkan elemen lain untuk melengkapi 

kalimat, itu adalah verba intransitif.  

 

(5) The protestors were demonstrating. 

 

Pada kalimat diatas, verba demonstrating tidak membutuhkan objek, karena sudah 

cukup memberikan makna kepada subjek.  

 

2.1.1.3 Adverbia 

Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk 

menerangkan bagian-bagian dari tata bahasa, kecuali nomina dan pronomina. 

Berdasarkan fungsinya adverbia dibagi menjadi delapan, yaitu: 

1. Space (keterangan tempat) 

My school is south of the river. (position in space) 

She has gone to the bank. (direction) 

2. Time (keterangan waktu) 

They’re staying with us for a few weeks. (duration) 

We come here quite often. (frequency) 

Your next appointment is on the last day of the month. (position in time) 

 



3. Manner (keterangan cara) 

The students cheered wildly. 

I examined the statement carefully.  

4. Degree (keterangan derajat) 

I like them very much. 

We know her well. 

5. Cause (keterangan sebab) 

My brother is ill with the flu. 

They voted for her out of a sense of loyalty. 

6. Comment on truth-value (keterangan kepastian) 

They certainly won’t finish on time. 

Perhaps he’s out. 

7. Evaluation of what the sentence refer to 

 Luckily, no one was injured.  

Unfortunately, both copies were destroyed. 

8. Providing a connection between units (keterangan hubungan) 

I was not friendly with them; however, I did not want them to be treated unfairly. 

We arrived too late, and as a result we missed her. 

Fungsi utama dari abverbia adalah untuk memberikan informasi tambahan kepada 

verba.  

 

2.1.1.4 Adverbia  Partikel 

Klammer (1992:402) “Particles in phrasal verb are usually short words that 

in other uses are considered to be adverbs or prepositions”. Partikel di dalam verba 

frasal biasanya merupakan kata-kata yang pendek, dan dalam kegunaan lain berfungsi 



sebagai adverbial atau preposisi. Patikel didalam verba frasal berfungsi untuk 

menambahkan makna baru kedalam makna dasar verba. Walaupun partikel secara 

gramatikal tidak memiliki makna tetapi dalam penggunaannya dapat menimbulkan 

penambahan makna yang berbeda. Partikel juga sering disebut sebagai kata yang tidak 

berubah bentuk. 

 

(6) Peter is looking after his little sister. 

 

Kata after dalam kalimat diatas merupakan sebuah partikel yang yang menambahkan 

makna baru kepada verba looking, karena setelah disatukan kedua kata tersebut 

(looking after) menjadi bermakna mencari, sangat berbeda jika dibandingkan dengan 

makna masing-masing kedua kata tersebut.  

 

2.1.1.5 Preposisi 

Shertzer (1986:5) “Prepositions show how a noun or pronoun is related to 

another word in a sentence”. Menurut pendapatnya preposisi menunjukan bagaimana 

nomina dan pronominal berhubungan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. 

Preposisi adalah kata yang digunakan pada nomina dan pronomina untuk 

memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam suatu kalimat. Dengan kata lain 

preposisi adalah kata yang digunakan bersama nomina untuk membentuk frase yang 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

 

(7) a. Put the book on the table. (Preposisi yang menandai tempat) 

 b. I do that for you. (Preposisi yang menandai maksud dan tujuan) 

 c. I wake up in the morning. (Preposisi yang menandai waktu) 



d. Kill the snake with a knife. (Preposisi yang menandai sebab. Misalnya 

‘demi’ dan ‘atas’) 

 

2.1.2 Satuan-Satuan Sintaktis 

Satuan-satuan sintaktis adalah urutan satuan terkecil hingga yang terbesar, 

dimulai dengan kata, frase, klausa, dan kalimat. Satuan-satuan sintaktis ini berfungsi 

sebagai pengaturan hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan 

yang lebih besar di dalam bahasa. 

 

2.1.2.1 Kata 

Kata merupakan satuan terkecil, yang secara hirarkial menjadi komponen 

pembentuk satuan sintaktis yang lebih besar yaitu frase. Sebagai satuan terkecil dalam 

sintaktis, kata berperanan sebagai fungsi pengisi sintaktis , sebagai penanda kategori 

sintaktis, dan sebagai perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian 

dari satuan sintaktis. Pernyataan tersebut didukung oleh Fromkin (1998:63) yang 

berpendapat “Word is the smallest unit of linguistic meaning”. Menurutnya, kata 

adalah unit terkecil dalam linguistik. 

Pendapat lain datang dari Crane (1981:130) yaitu “Words have a denotative 

meaning, which is akin to a definition”. Menurut pendapatnya, kata memiliki makna 

harafiah, yang serupa dengan definisi. Crane juga berpendapat bahwa “Words have a 

connotative meaning, which includes varied aspect”. Menurutnya, kata memiliki 

makna yang terselubung, termasuk aspek yang bervariasi. Dari beberapa definisi di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa kata adalah merupakan satuan terkecil yang 

memiliki fungsi penting dalam pembentukan kalimat. Kata juga memiliki makna yang 



terkait dengan kata lainnya sehingga makna sebuah kata menjadi lebih bervariasi 

dalam sebuah kalimat.    

 

2.1.2.2 Frase 

Frase adalah kombinasi atau susunan kata-kata yang tidak lengkap 

pengertiannya. Frase lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa 

gabungan kata yang bersifat nonpredikatif (hubungan antara kedua unsur yang 

membentuk frase tidak berstruktur subjek - predikat atau predikat - objek). Frase 

sering kali juga didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata 

yang bersifat non predikatif atau sering juga disebut gabungan kata yang mengisi 

salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. 

Kirkpatrick (2007:61) mengemukakan bahwa “A phrase usually refers to a 

group of words that work together to form a grammatical unit, although, in fact, a 

phrase may consist of just one word”. Menurutnya frase adalah sekelompok kata yang 

bersama membentuk kesatuan yang grammatikal, walaupun terkadang frase hanya 

satu kata saja.  

 

(8) a. The book you want is out of print. 

 b. They meet a dog. 

 

Kata the dan kata book setelah bergabung pada kalimat 8.a menjadi sebuah frase yang 

juga berfungsi sebagai subjek. Demikian juga kata they pada kalimat 8.b, kata ini juga 

merupakan sebuah frase dan berfungsi sebagai subjek. 

Frase bisa berkategori sebagai nomina, verba, adjectiva, dan adverbial: 

 



(9) a. Waiting for a telephone call has kept me at home all morning. (nomina) 

b. That work could have been done earlier. (verba) 

c. The building with the satellite dish on the roof has been converted to a 

condominium. (adjektiva) 

d. The price is higher out of reason. (adverbia) 

 

2.1.2.2.1 Frase Nomina 

Frase nomina adalah frase yang hulunya atau kata intinya berupa nomina.  

 

(10) a. A peaceful result

kata inti = result (N) 

 

Seperti halnya nomina, frase nomina juga mempunyai fungsi sebagai subjek 

atau objek dalam suatu kalimat. Perhatikan contoh berikut di bawah ini: 

 

(10) b. My coach is happy. 

 c. I like the cars over there.

 

My coach pada kalimat 10.b memiliki fungsi sebagai subjek, dan frase the cars over 

there 10.c berfungsi sebagai objek dalam kalimat tersebut. 

Hulu atau kata inti dari frase nomina tidak harus selalu nomina, bisa juga 

berupa pronomina (pronouns). Pernyataan diatas didukung oleh Greenbaum (2002: 

47) yang menyebutkan “The main word in a noun phrase is a noun or a pronoun”. 

 

 



(10) d. I like coffee. 

e. This is my car. 

 

Kata I dan this merupakan pronomina yang menjadi hulu atau kata inti dalam 

kalimat di atas. 

 

2.1.2.2.2 Frase Verba 

Frase verba adalah sebuah struktur sintaksis yang terdiri atas unsur-unsur 

predikatif sebuah kalimat dan berfungsi menyediakan informasi tentang subjek dalam 

satu kalimat. Greenbaum (2002: 20) menyatakan “in the verb phrase a verb is the 

main word”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa frase verba merupakan satuan 

bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan verba sebagai intinya dan tidak 

merupakan klausa. Dengan demikian, frase verba mempunyai inti dan kata lain yang 

mendampinginya. 

 

(11) a. Must have been dreaming 

    Head = dreaming (V) 

 

Frase verba adalah frase yang tersusun dari verba utama ditambah dengan auxilary, 

adverbia, frase adverbia, frase prepositional, atau objek. Dalam sebuah kalimat, frase 

verba berfungsi sebagai predikat. 

 

(11) b. He was smoking. 

c. After she had learned to drive, Alice felt more independent.  

d. We will meet at the library at 3:30 p.m.  



e. Henry made my coach very proud.  

 

2.1.2.2.3 Verba Frasal 

Sebuah pendapat mengenai verba frasal, atau dalam Bahasa Inggris disebut 

phrasal verb diungkapkan oleh Greenbaum (2002: 64) “Multi-word verbs are 

combinations of a verb and one or more other words. They are called multi-word 

verbs because in certain respects they behave as a single verb. Phrasal verb is a 

multi-word verb”. Verba frasal sering disebut sebagai verba multi kata.  Ini berarti 

kombinasi sebuah verba dengan satu kata lainnya atau lebih. Disebut sebagai verba 

multi kata karena terbentuk dari beberapa kata tetapi verba frasal bersifat sebagai 

sebuah verba yang memiliki satu makna. 

 

(12) a. I can’t make out your handwriting. 

    

Kombinasi kata make dan kata out pada 12.a membentuk verba frasal make out. 

Verba frasal ini terbentuk dari dua buah kata tetapi membentuk makna baru yaitu 

‘memahami’ atau ‘membaca’. 

 

Palmer (1987: 222) berpendapat bahwa “Phrasal verbs consist of a verb plus 

a particle that is clearly to be treated as an adverb”. Menurutnya verba frasal terdiri 

dari sebuah verba ditambah partikel yang diperlakukan sebagai kata keterangan. 

Pendapat ini mirip dengan yang dikemukakan oleh Downing (2006:60) “Phrasal 

verbs are combinations of a lexical verb and adverbial particle”. Artinya verba frasal 

adalah gabungan verba leksikal dengan partikel adverbial. 

 



(12) b. The police kept back the crowd as the royal car drew near. 

Kombinasi antara kept (v) yang berasal dari verba keep (past), dengan kata 

back (Adv of place), menjadi verba frasal yang memiliki makna ‘menjaga’ 

atau ‘menjauhkan’. 

 

Pendapat lain yang datang dari Kroeger (2004:26) menyatakan bahwa 

“Phrasal verbs in English involved fixed combinations of a verb plus a preposional 

particle”. Verba frasal dalam Bahasa Inggris adalah gabungan verba dan partikel 

preposisi. 

 

(12) c. She switched off the light. 

Kombinasi dari kata switched (V) dengan partikel off (P), menghasilkan 

verba frasal yang bermakna mematikan. 

 

Dalam bukunya Downing (2006:336) memberi tambahan mengenai verba 

frasal. Dia membagi verba frasal menjadi 3 bagian. 

1. Non-Idiomatic Phrasal Verb (Verba Frasal Non-Idiom) 

Pada verba frasal ini, kata verba dan partikel tetap mengunakan makna 

masing-masing kata. Makna dari ungkapan verba frasal ini adalah gabungan makna 

dari kedua kata, atau memiliki rumus movement + direction. Movement mewakili 

verba dan direction mewakili partikel. Makna dari ungkapan akan mudah diketahui 

hanya dengan memperkirakan makna masing-masing kata. 

 

(12) d. The children went down to the beach. 

e. The bus stopped and we got on. 



 

Verba frasal went down pada 12.d memiliki makna ‘pergi’. Makna ini mudah 

diketahui hanya dengan memperkirakan makna masing-masing kata. Verba went 

berasal dari kata go dan mengalami perubahan akibat past tense, memiliki makna 

‘pergi’. Partikel down bermakna ‘turun’. Jadi dari kedua makna ‘pergi’ dan ‘turun’ 

akan mudah diketahui bahwa makna verba frasal went down adalah ‘pergi’.  

 

2. Semi-Idiomatic Phrasal Verb (Verba Frasal Semi-Idiom) 

Dalam ungkapan semi-idiom ini, verba biasanya tetap menggunakan makna 

leksikalnya, sementara partikel berfungsi sebagai aspectual marker atau penanda 

makna. Maksudnya adalah partikel dalam ungkapan verba frasal jenis ini menjadi 

penentu untuk sebuah proses, awal, akhir, intensitas, dan peristiwa. 

 

(12) f. He sat in an arm chair in front of the television and soon dozed off.

Verba dozed (doze) tetap bermakna ‘tidur-tiduran/tertidur’, sedangkan 

partikel  off menjadi penanda untuk awal sebuah proses. 

 

(12) g. The sound of thunder gradually faded away. 

Verba faded (fade) tetap bermakna memudar/menghilang, sedangkan 

partikel away menjadi penanda untuk akhir sebuah proses. 

 

3. Fully Idiomatic Phrasal Verb (Verba Frasal Idiom Penuh) 

Makna ungkapan pada verba frasal ini tidak dapat di hasilkan dengan cara 

melihat makna masing-masing kata. Pada ungkapan ini makna sepenuhnya 

merupakan sesuatu yang berbeda dari makna kata asal kedua kata. 



 

(12) h. The nonsense song caught on and was being heard everywhere. 

    Caught on pada kalimat diatas memiliki makna menjadi terkenal. 

  

Seperti yang telah disebutkan diatas, verba frasal adalah verba multi kata yang 

biasanya memiliki makna satu kata. Oleh karena itu, verba frasal dalam sebuah 

kalimat biasanya selalu bisa digantikan dengan sinonim. 

 

(12) i. a. The referee kicked out the player. 

   b. The referee expelled the player. 

j. a. Paul took off his coat. 

   b. Paul removed his coat. 

 

Kata expelled dapat mengantikan verba frasal kicked out karena kedua kata tersebut 

merupakan sinonim, yang tidak akan merubah makna jika dilakukan pertukaran. 

Kasus yang sama juga dapat diterapkan ketika verba frasal took off bisa digantikan 

dengan verba removed. 

Verba frasal merupakan ungkapan yang memiliki makna idiomatik, elemen 

kedua setelah verba yaitu partikel adalah element yang tidak dapat ditebak maknanya. 

Maksudnya pada contoh kalimat 12.k kata up pada ungkapan call up a friend, jika 

kata up diganti dengan on atau in, akan memiliki makna yang berbeda. Namun pada 

makna ungkapan verba frasal tidak dapat kita temukan hanya berdasarkan makna 

elemen kedua.  

 

 



(12) k. Call up a friend on a telephone. (menelepon) 

l. Call on a friend to visit a friend’s home. (mengajak) 

m. Call in a friend to come to help you with something. (memanggil orang 

yang ahli)  

 

Contoh di atas membuktikan bahwa verba frasal merupakan sebuah pembendaharaan 

kata yang baru yang tidak dapat diketahui dan maknanya berdasarkan kata-kata 

pembentuknya saja. 

Dari banyak definisi yang telah disebutkan terdahulu dan berdasarkan contoh-

contoh, dapat ditarik kesimpulan bahwa verba frasal (phrasal verb) adalah 

penggabungan dari verba (kata kerja) dengan kata-kata lain seperti kata depan 

(preposisi), atau kata keterangan (adverbia) yang penggabungannya menghasilkan arti 

baru yang sangat berbeda  pengertiannya dengan verba asal. 

 

2.1.2.3 Klausa 

Miller (2002:6) “Clause is a unit which is a minimum consist of a verb and its 

complements but which may consist of verb, its complement and its adjuncts”. 

Menurutnya klausa adalah sebuah kesatuan yang sedikitnya terdiri dari verba dan 

pelengkapnya, tapi juga bisa terdiri dari verba, pelengkap, dan keterangan. 

Klausa adalah satuan sintaksis berupa satuan kata-kata berkonstruksi 

predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen, berupa kata atau frase, 

yang berungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan 

keterangan. Klausa berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya 

sudah ada fungsi sintaksis, yaitu subjek dan predikat. Contoh: 

 



(13) She has a necklace which is made of gold. 

Which is made of gold adalah sebuah klausa karena memiliki subjek (which) 

dan predikat (is made of gold). 

   

2.1.2.4 Kalimat 

Kalimat didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang teratur yang berisi 

pikiran yang lengkap. Sedangkan dalam kaitannya dengan satuan-satuan sintaktis 

yang lebih kecil (kata, frase, dan klausa) kalimat adalah satuan sintaktis yang disusun 

dari konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila 

diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Sehingga disimpulkan yang menjadi 

dasar kalimat adalah konstituen dasar dan intonasi final, sedangkan konjungsi hanya 

ada jika diperlukan. 

Greenbaum dan Nelson (2002:4) menbagi kalimat menjadi empat tipe: 

1. Declaratives (kalimat deklaratif), biasa digunakan untuk membuat pernyataan 

atau untuk mengantarkan informasi 

Contoh : She was attracted to an open-air job. 

2. Interrogatives (kalimat interogatif), digunakan untuk meminta informasi 

Contoh : Do you have internet access at home? 

3. Imperatives (kalimat imperatif), disebut juga kalimat perintah 

Contoh : Open the door for me. 

4. Exlamatives  (kalimat ekslamatif), digunakan untuk kalimat dengan penekanan 

nada 

Contoh : What a good friend you are! 

 

 



2.1.3 Fungsi Sintaktis 

Kalimat dapat dilihat dari tiga jenis tatarannya, yaitu: fungsi, kategori, dan 

peran. Tataran fungsi membagi kalimat atas subjek, predikat, dan objek, pelengkap, 

dan keterangan. Penulis hanya akan memberi penjelasan mengenai subjek, predikat, 

dan objek saja. 

 

2.1.3.1 Subjek 

Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping 

unsur predikat. Dengan mengetahui ciri-ciri subjek secara lebih terperinci, kalimat 

yang dihasilkan dapat terpelihara strukturnya, subjek menjawab pertanyaan apa dan 

siapa. 

 

(14) a. My parents are living in Chicago. 

 

Ada beberapa aturan mengenai posisi subjek dalam dalam kalimat, diantaranya subjek 

biasanya muncul sebelum verba dalam kalimat declaratives (14.b) juga dalam kalimat 

tanya (14.c). subjek biasanya tidak muncul dalam kalimat imperative (14.d). 

(14) b. They (S) accepted (V) full responsibility. 

c. Did they (S) accept (V) full responsibility? 

d. Help (V) me with the luggage. 

 

2.1.3.2 Predikat 

“The predicate consists of the verb and any other elements of the sentence 

apart from the subject.”, artinya adalah predikat terdiri dari verba dan semua unsur 

lain sebuah kalimat yang terpisah dari subjek. 



 

(15) a. I (subjek) learned all this much later (predikat). 

b. The chef (subjek) is a young man with broad experience of the world  

(predikat). 

c. The fate of the land (subjek) parallels the fate of the culture (predikat). 

 

Predikat adalah semua kata yang menguraikan Subjek, baik keadaan maupun 

kondisinya. 

 

(15) d. Someone is talking. 

     Is talking adalah sebagai action yang menguraikan subjek someone. 

 

2.1.3.3 Objek 

Objek merupakan pelengkap untuk sebuah kalimat, biasanya objek merupakan 

nomina atau frase nomina. 

 

(16) a. Don is phoning his mother. 

His mother adalah frase nomina dan merupakan pelengkap pada kalimat 16.a 

Objek adalah pihak yang dikenai aksi oleh subjek. 

 

(16) b. We have finished our work. 

 

2.1.3.3.1 Objek pada Verba Frasal 

Verba frasal dapat menjadi transitif, membutuhkan objek, dan dapat juga 

menjadi intransitif, tidak membutuhkan objek. 



 

(17) a. All the students have handed in their essays. 

b. I give up. 

 

Verba frasal handed in di atas adalah contoh dari verba frasal yang membutuhkan 

objek. Karena tanpa objek kalimat diatas merupakan kalimat yang tidak bermakna. 

Sedangkan untuk kalimat 17.b verba frasal give up tidak membutuhkan objek karena 

kalimat tersebut telah memiliki makna penuh. 

Verba frasa transitif atau intransitif bukan di tentukan oleh jenis katanya 

melainkan oleh fungsinya dalam sebuah kalimat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 

sebuah verba frasal dapat berfungsi sebagai verba frasal transitif maupun intransitif. 

Contohnya: 

 

(17) c. 1. Terrorists have blown up the power station. (transitif) 

    2. The power station has blown up. (intransitif)  

d. 1. They broke down the door to rescue the child. (transitif) 

       2. The car has broken down. (intransitif) 

 

2.1.3.3.2 Posisi Objek pada Verba Frasal 

Bicara mengenai posisi objek pada verba frasal maka kita akan membahas 

mengenai verba frasal separable (dapat dipisahkan) dan verba frasal inseperable 

(tidak dapat di pisahkan). Dengan contoh kalimat dibawah ini kita akan mengenal 

lebih dalam kedua jenis verba frasal tersebut. 

 

 



(18) a. She switched off the light. 

 

Verba frasal switched off adalah jenis verba frasal separable. Ini dapat dibuktikan 

dengan cara menukar posisi objek yang sebelumnya berada setelah partikel menjadi 

sebelum atau mendahului partikel, dan dalam proses ini tidak terjadi perubahan 

makna. 

 

(18) b. She switched the light off. 

 

Bila objek yang dimiliki sebuah verba frasal merupakan pronominal, dan 

letaknya berada setelah partikel, maka pronomina tersebut sebaiknya mendahului 

partikel.  

 

(18) c. she switched off it. 

d. She switched it off. 

 

Pembahasan diatas didukung oleh teori yang di ungkapkan oleh Coelho (2003: 

81) “If the words are separable phrasal verb, the parts of the phrasal may be 

separated, and they are always separated when the direct object of a sentence is a 

pronoun.” Maksudnya adalah jika ungkapannya merupakan verba frasal yang dapat 

dipisahkan, maka kombinasi verba tersebut dapat dipisahkan. Dan jika objek 

kalimatnya merupakan sebuah pronominal, maka kombinasi verba ini selalu 

dipisahkan. 

Verba frasal inseparable tidak dapat dipisahkan oleh objek yang 

mengikutinya, karena dapat mengubah makna dari kalimat dan dapat membuat 



kalimat tersebut menjadi tidak gramatikal. Ini dapat dilihat dari contoh kalimat 18.f 

yang tidak lagi memiliki makna. 

 

(18) e. he ran into a tree. 

  f. he run a tree into. 

 

2.2 Semantik 

Kata Semantik berasal dari Bahasa Yunani "semantikos", adalah cabang 

linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau 

jenis representasi lain. Istilah semantik digunakan oleh para ahli bahasa untuk 

menyebutkan bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Hal ini ditegaskan oleh 

pendapat seperti  Griffiths (2006:15) yang mengemukakan “Semantics, the study of 

word meaning and sentence meaning, abstracted away from contexts of use, is a 

descriptive subject”. Definisi tersebut menyatakan bahwa semantik adalah sebuah 

ilmu yang mempelajari makna kata dan makna kalimat, menjauhi konteks kata dan 

kalimat yang digunakan. Semantik adalah studi yang memaparkan secara deskriptif.  

Pendapat lain dari Greenbaum dan Nelson (2002:4) “Semantics is concerned 

with the system of meanings in the language: the meanings of words and the 

combinatory meanings of larger units”. Menurut mereka semantik berkaitan dengan 

sistem susunan makna dalam suatu bahasa, makna kata-kata dan kombinasi makna 

dari unit yang lebih besar.  

Masih ada banyak mengenai definisi semantik, diantaranya adalah dari 

Fromkin (1983:164) “The study of the linguistic meaning of words, phrases, and 

sentences is calles semantics”. Menurutnya semantik adalah ilmu yang mempelajari 

linguistik makna kata, ungkapan, dan kalimat. 



Pendapat senada datang dari beberapa ahli diantaranya Lyons (1977:1) 

“Semantics is generally defined as the study of meaning”. Semantik secara umum 

digambarkan sebagai ilmu tentang makna. 

Kemudian menurut Crane (1981:129) “Semantics may be defined as the study 

of meaning”. Menurut pendapatnya semantik adalah ilmu tentang makna. Dan 

terakhir datang dari Saeed (1997:3) “Semantics is the study of meaning communicated 

through language”. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna melalui bahasa. 

Dari berbagai macam definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa semantik 

merupakan bagian dari lingustik, semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata, 

hingga ke unit yang lebih besar.  

 

2.2.1 Makna 

Makna suatu kata tidak hanya dipengaruhi oleh posisinya dalam kalimat tetapi 

juga oleh bidang ilmu yang menggunakan kata itu. Tidak jarang pula makna suatu 

kata sangat ditentukan oleh situasi pemakaiannya dan budaya penutur suatu bahasa. 

Makna kata chair dalam kalimat-kalimat berikut ini tidak hanya ditentukan oleh 

posisinya, tetapi juga oleh konteks pemakaiannya. 

 

(19) a. (1)  He sat on the chair. 

b. (1)  He has the chair of philosophy at the university. 

c.  (1) He will chair the meeting. 

d. (1)  He was condemned to the chair.  

 

Jika ke empat kalimat di atas diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, akan menjadi: 

(19) a. (2) Dia duduk dikursi. 



b. (2) Dia menjabat mahaguru dalam ilmu falsafat di universitas itu. 

c. (2) Dia akan memimpin rapat itu. 

d. (2) Dia d hukum mati di kursi listrik. 

 

Definisi lain mengenai makna datang dari Griffiths (2006:9) yang membagi 

pengertian makna menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Sender’s meaning (makna penutur) 

Makna penutur adalah makna dimana penutur bermaksud untuk mengantarkan 

pesan melalui ungkapan. Makna ini dimaksudkan agar si penerima pesan menerka 

pesan yang akan di sampaikan. 

2. Utterance meaning (makna ungkapan) 

Makna ungkapan adalah makna dimana sebuah ungkapan yang di sampaikan akan 

lebih mudah di mengerti saat di tafsirkan oleh orang yang memahami bahasanya, 

menyadari akan konteksnya, dan memiliki latarbelakang pengetahuan yang sama 

dengan penutur. 

 

3. Sentence/literal meaning (makna harafiah) 

Makna harafiah adalah makna ungkapan yang telah di pahami dan di setujui oleh 

banyak orang. 

Saeed (1977:15) membagi makna menjadi literal meaning dan non-literal 

meaning, menurut teorinya mengenai literal meaning adalah “Where the speaker 

speaks in a neutral, factually accurate way”. Artinya makna ini adalah saat penutur 

berbicara dengan cara yang netral, akurat, dan sesuai dengan fakta. 

 

 



(20) a. I’m hungry. 

b. I’m starving. 

 

Kedua kalimat diatas adalah kalimat yang berdasarkan kepada keadaan yang 

seadanya. tanpa mengalami rasa yang dilebih-lebihkan. Sedangkan non-literal 

meaning adalah “Where the speaker deliberately described something in untrue or 

impossible terms in order to achieve special effects”, artinya makna ini adalah saat 

penutur dengan sengaja memaparkan sesuatu dengan cara yang tidak benar atau 

secara berlebihan dengan maksud untuk mendapatkan rasa nilai yang lebih. 

Contohnya dua kalimat berikut yang merupakan perluasan dari I’m hungry. 

 

(20) c. I could eat a horse. 

d. My stomach thinks my throat’s cut. 

 

Pembahasan lebih jauh lagi mengenai makna merujuk kepada definisi yang 

hampir serupa. Bahwa makna terbagi menjadi sesuatu yang diungkapkan berdasarkan 

keadaan yang sebenarnya, dan makna yang mengalami perubahan berupa 

penambahan rasa. Hal ini didukung oleh Leech yang membagi makna menjadi: 

1. Makna Denotatif 

Makna denotasi mengacu kepada makna leksis yang umum dipakai atau 

singkatnya makna yang biasa, objektif, belum dibayangi perasaan, nilai dan rasa 

tertentu. Dikatakan objektif sebab makna ini berlaku umum dan hampir bisa di 

mengerti oleh setiap orang. 

Definisi ini didukung juga oleh Leech (1981:9) yang menyebutkan 

“Conceptual meaning (sometimes called denotative or cognitive meaning)is widely 



assumed to be the central factor in linguistic communication, and I thing it can be 

shown to be integral to the essential functioning of language in a way that other types 

meaning are not”. Maksudnya bahwa makna konseptual adalah faktor utama dalam 

komunikasi linguistik. Makna konseptual juga melengkapi fungsi utama dalam 

berbahasa. 

2. Makna Konotatif 

Makna konotasi bersifat subjektif dalam pengertian ada pergeseran dari makna 

umum karena sudah ada penambahan rasa dan nilai tertentu. Mengenai definisi makna 

konotatif, Leech (1981:9) mengemukakan pendapatnya, yaitu “Connotative meaning 

is the communicative value an expression  has by virtue of what it refers to, over, and 

above its purely conceptual content”. Maksudnya makna konotatif adalah nilai 

komunikasi sebuah ujaran kepada apa yang di acunya, melebihi konteks makna 

konseptualnya.  

 

2.2.2 Jenis Makna 

2.2.2.1 Makna Leksikal 

Makna leksikal adalah makna kata sebagai satuan bebas. Makna ini dapat 

disejajarkan dengan makna denotasi yang disebut juga makna lugas atau makna yang 

sebenarnya, adalah makna yang sesuai dengan makna yang terdapat dalam kamus. 

Makna ini bersifat objektif.  

Makna leksikal ialah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau 

peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal juga disebut makna yang ada dalam 

kamus, contoh: sebagai adjektiva kata bad memiliki enam buah makna yaitu jahat 

(21.a), buruk(21.b), jelek(21.c), susah(21.d), tidak enak(21.e), busuk(21.e). 

 



(21) a. That criminal is a bad person. 

 b. The weather is terribly bad. 

 c. You have got a bad day.  

 d. The taste of your mom’s chicken soup was bad. 

 e. Your bed room smells very bad. 

 

2.2.2.2 Makna Idiomatik 

Definisi idiom menurut saeed (1997:60) adalah “Idioms, expression where the 

individual words have ceased to have independent meanings”. Menurutnya, makna 

idiomatik adalah makna dimana kata-kata individu dalam sebuah ungkapan sudah 

tidak lagi menggunakan atau memiliki maknanya masing-masing.   

Makna idiomatik adalah makna yang terdapat pada kelompok kata tertentu 

yang tidak dapat ditelusuri asal-usul kemunculannya. Makna ini bersifat kiasan. 

Kata idiomatik berasal dari kata idiom. idiom adalah satuan-satuan bahasa 

(kata, frase, maupun kalimat) yang maknanya tidak dapat diramalkan dari unsur-

unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Misalnya: 

 

(22) Let’s have a couple of drinks to break the ice.

 

Yang merupakan idiom dalam kalimat diatas adalah break the ice. Bila dilihat 

secara makna leksikal maka akan memiliki artian yang sangat tidak dimengerti. 

Namum bila kita membuka kamus idiom maka kata-kata diatas akan memiliki artian 

memecah kekakuan.  



Jadi makna idiomatik adalah makna sebuah satuan bahasa (kata, frasa, dan 

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

pembentuknya. 

 

2.2.2.3 Makna Kontekstual 

Saeed (1977:11) menyatakan bahwa “Sentence meaning is compositional. 

This term means that the meaning of an expression is determined by the meaning of 

its component parts and the way in which they are combined”, artinya bahwa makna 

sebuah kalimat bergantung kepada komposisinya. Maksudnya adalah makna dari 

sebuah ungkapan di tentukan oleh makna dari bagian-bagian pembentuknya dan 

bagaimana cara mereka membentuk suatu kesatuan. 

Definisi diatas bicara mengenai makna kontekstual yang dikaitkan dengan 

situasi pengunaan bahasa. Contohnya sepasang muda-mudi sedang berpacaran, sang 

gadis mencubit lengan kekasihnya dan berkata: 

 

(23) I really hate you. 

 

Kata hate dalam kalimat itu seharusnya diterjemahkan menjadi mencintai, bukan 

membenci. 

 

 

 

 

 

 


