
 

BAB  II 

KAJIAN TEORI 

 

 

Pada bab ini, penulis membahas langsung dari beberapa teori yang 

menunjang dalam pengkajian Ilmu Lingustik. Yang utama dalam pengkajian ini, 

yaitu: 

 

2.1 Sintaksis 

Kata Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sun yang bermakna 

”dengan” dan kata tattein yang bermakna ”menempatkan”. Kata tersebut 

digabungkan membentuk satu kata yang sesuai dengan pernyataan dari Richards, 

et al. (1986:285)” syntax is the study of how words combine to form sentence and 

which govern the formation of sentence.” Dari pernyataan di atas, sintaksis adalah 

pembelajaran tentang bagaimana menggabungkan setiap kata ke dalam bentuk kalimat 

untuk menentukan struktur kalimat. 

 

2.1.1 Pengertian Sintaksis 

Definisi sintaksis, menurut Robert (2005:01) mengatakan ”syntax is the area of 

grammar that is concerned with the relation of word in sentences, the way in 

which they are put together to form sentences.” Dari pernyataan di atas, sintaksis 

adalah kalimat yang terbentuk dari hubungan kata-kata secara grammatikal dengan 

saling terikat antar struktur kalimat. Sedangkan menurut pendapat Ramlan (1987:21) 
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menyebutkan bahwa sintaksis adalah ”bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang 

membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa dan frasa.” Maksud 

pernyataan dari dua pendapat tersebut, sintaksis adalah suatu wadah yang mempelajari 

satu kata dan kata lain dalam struktur kalimat dengan terikat secara grammatikal untuk 

membentuk frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 

Maka penulis menyimpulkan sintaksis ialah ilmu tata bahasa yang 

mempelajari dan memahami langsung struktur secara gramatikal dari setiap kata untuk 

membentuk frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 

 

2.1.2 Satuan-Satuan Sintaktis 

Satuan-satuan sintaktis merupakan suatu bagian dalam sintaksis yang 

menghubungkan satu bagian dengan bagian lain tanpa terlepas dari unsur-unsur 

grammatikal didalamnya. 

 

Hal tersebut diungkapkan dalam satuan-satuan sintaktis, antara lain: 

2.1.2.1 Kata 

Kata merupakan suatu bagian dari satuan sintaktis untuk penanda bagi setiap 

unsur dengan membentuk keseluruhan yang sebenarnya. Hal tersebut dikemukakan 

oleh pendapat Downing (2006:16) mengatakan ”words are classified 

grammatically according to the traditional terminology, which includes noun, 

verb, adjective, adverb, preposition, pronoun, article and conjunction.” Maksud 

pernyataan tersebut, kata merupakan klasifikasi secara gramatikal dari nomina, 
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verba, adjektiva, adverbia, preposisi, pronomina (kata ganti), kata sandang, dan 

konjungsi.  

Maka penulis menyimpulkan kata adalah mendeskripsikan bagian-bagian 

terminologi secara grammatikal yang terdiri dari nomina, verba, adjektiva, 

adverbial, preposisi, pronominal, kata sandang, dan konjungsi. 

 

2.1.2.2 Frasa 

Frasa merupakan snatu bagian dari satuan sintaktis untuk menjelaskan fungsi 

objek dan perubahan objek dari satu kata dan kata lain. Hal tersebut disampaikan 

oleh Murphy (1991:15) mengatakan ”a phrase is a group of two or more words 

that does not contain a subject and verb. Phrases have many forms and functions 

and the identity their functions as modifiers, subject, complements, and objects.” 

Maksud penjelasan di atas, frasa adalah dua atau lebih dalam sekelompok kata 

dan tidak berisikan subjek dan verba. Frasa mempunyai beberapa bentuk dan 

fungsi dan frasa juga dapat diidentifikasi sesuai fungsinya sebagai modifikator 

dari subjek dan komplemen. 

Maka penulis menyimpulkan frasa adalah sekelompok kata dan kata lain yang 

mempunyai stuktur dan fungsi untuk menandai setiap fungsi seperti modifikator 

subjek dan objek serta pelengkap. 

    

2.1.2.3 Klausa 

Klausa merupakan suatu bagian dari satuan sintaktis untuk 

menggabungkan satu kalimat dan kalimat lain dengan terhubung oleh konjungsi.  Hal 
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tersebut dinyatakan oleh Gatherer (1985:135) mengatakan ”Clauses when basic 

sentences are combined to form longer sentences that parts can be joined by a 

coordinating conjunction.” Maksud penjelasan di atas, klausa merupakan kalimat 

sederhana atau kalimat simpel yang gabungan dari bentuk kalimat komplek, 

apabila klausa tersebut bisa dihubungkan dengan bagian-bagian dari koordinat 

kongjungsi.   

Maka penulis menyimpulkan klausa adalah gabungan kalimat dasar dan 

kalimat dasar lain membentuk stuktur kalimat panjang dengan dihubungkan oleh 

koordinat konjungsi. 

 

2.1.2.4 Kalimat 

Kalimat merupakan suatu bagian dari satuan sintaktis untuk memahami 

posisi dari subjek dan predikat. Hal tersebut dijelaskan oleh Gatherer (1985:134 ) 

mengatakan ”A basic sentences consists of a subjects and a predicator that 

subject position is usually occupied by a noun phrases or pronoun, and the 

predicator position is always occupied by a verb phrases.” Dari pernyataan di 

atas, kalimat terdiri dari subjek dan predikat, dengan posisi subjek yaitu biasa 

menyampaikan frasa nomina atau kata ganti orang, dan posisi predikat selalu 

menyampaikan frasa verba. 

Maka penulis menyimpulkan kalimat adalah kalimat dasar yang terdiri 

dari subjek dan predikat, dengan tidak terlepas pemahaman subjek berposisi 

sebagai frasa nomina atau pronominal dan pemahaman predikat berposisi sebagai 

frasa verba. 
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Menurut Downing (2006:272) terdapat 3 (tiga) macam kalimat, yaitu: 

1. Kalimat Sederhana (simple sentence) 

Kalimat sederhana yaitu kalimat yang memiliki satu klausa bebas.  

Contoh: 

Most women make up their faces. 

2. Kalimat Campuran (compound sentence) 

Kalimat campuran adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa bebas yang 

dihubungkan dengan koordinat, misalkan klausa bebas yaitu and, but, so dan 

sebagainya.  

Contoh: 

The school broke up on 30 July and all the boys went home for the holidays.  

3. Kalimat Komplek (complex sentence) 

Kalimat komplek ialah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas dan satu 

klausa utama dengan dihubungkan oleh bagian koordinat, misalkan bagian 

koordinat, seperti if, while, so that dan sebagainya.    

Contoh: 

They blew up the bridges so that the enemy couldn't follow them. 

 

Maka penulis menyimpulkan satuan-satuan sintaktis merupakan bagian utama 

yang terpenting dalam sintaksis untuk mengetahui dan memahami langsung konsep 

tersebut secara keseluruhan. 
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2.1.3 Kategori Sintaktis 

Kategori sintaktis merupakan suatu bagian dalam sintaksis yang 

menghubungkan satu vmsur dan unsur lain sebagai penanda untuk melengkapi 

sattian sintaktis didalamnya. 

 

Hal tersebut diungkapkan dalam kategori sintaktis, antara lain: 

2.1.3.1 Adverbia 

Menurut Andrew (2007:43) mengatakan ”Advebs can’t appear between a 

determinet and a noun.” Dari pernyataan tersebut, adverbia tidak bisa muncul 

antara determina dan nomina. Sedangkan hal tersebut membedakan pendapat yang 

dikemukakan oleh Gatherer (1985:129) mengatakan ”Adverbs are words or 

groups of words used to describe or give information about verbs, adjectives, or 

other verbs.” Maksud penjelasan di atas, adverbia adalah kata-kata atau 

sekelompok kata berguna untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang 

verba, adjektiva, atau verba lainnya.  

Maka penulis menyimpulkan dari dua pendapat tersebut, adverbia adalah 

sekelompok kata yang menjelaskan atau memberikan keterangan mengenai verba 

dan adjektiva serta tidak diperuntukan bagi determina dan nomina. 

 

3.1.3.2 Preposisi 

Menurut Frank (1972:162) mengatakan ”Preposition is a word showing 

the relationship between a noun or pronoun called its object, and some other 

word in the sentence.” Dari pernyataan tersebut, preposisi yaitu sebuah kata yang 
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menunjukan hubungan antara nomina atau pronimina (kata ganti) untuk 

menerangkan objek pada setiap kalimat. Sedangkan hal tersebut berbeda yang 

dikemukakan oleh Gatherer (1985:131) mengatakan ”prepositions relate nouns or 

noun phrases to other words in the sentences. They are phrases-maker, having no 

meaning by themselves.” Maksud pernyataan tersebut, preposisi adalah setiap kata 

yang berhubungan dengan nomina atau frasa nomina didalam kalimat. Setiap kata 

tersebut terpengaruh oleh pembuat frasa dan tidak mempunyai makna dari setiap 

kata tersebut.  

Maka penulis menyimpulkan dari kedua pendapat tersebut, preposisi 

adalah setiap kata yang berhubungan dengan objek untuk menerangkan nomina 

atau pronomina atau frasa nomina, tetapi setiap kata tidak memiliki makna. 

 

Untuk memahami penjelasan diatas, penulis memberikan beberapa teori 

tersebut yang dikemukakan oleh Gatherer (1985:131) preposisi mempunyai 4 

(empat) macam fungsi, yaitu: 

1. preposisi yang didahului oleh nomina, pronomina, dan lainnya untuk 

menunjukkan hubungan (connection), yaitu: 

John was        in        the field. 

           (preposisi) 

2. preposisi yang berfungsi sebagai bentuk frasa berpreposisi yang bisa 

memodifikasi kata, yaitu: 

the man in the office    

        (frasa berpreposisi modifikator dari man) 
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You can have it for nothing. 

  (frasa berpreposisi modifikator dari it) 

3. Preposisi yanng berfungsi sebagai modifikator yang didahului oleh verba, 

yaitu: 

He ran round the field. 

(frasa berpreposisi modifikator ran). 

He traveled in Spain. 

 (frasa berpreposisi modifikator trevelled) 

4. preposisi yang berfungsi sebagai gabungan dari verba ke dalam bentuk yang 

menyatakan idiomatik, yaitu: 

The clock is wound up. 

At last he gave in. 

5. Beberapa kata bisa berfungsi sebagai adverbia dan preposisi, yaitu 

We turned around. 

                      (adverbia modifikator verba pada kata turned) 

We turned around the bay. 

             (preposisi modifikator objek nomina ke kata bay) 

 

Preposisi bisa diklasifikasikan menurut ’place’, yaitu 

1. sebagai jarak, 

I walked to my home. 

John lived at the crossroads. 
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2. sebagai batasan atau jalan, 

London is on the Thames. 

He ran across the line. 

They strolled along the road. 

3. sebagai permukaan, 

The table stood on the floor. 

We strolled across the road. 

4. sebagai area, dan 

They walked through the park. 

The mob ran into the square. 

He has a house in the village. 

5. sebagai volume, isi atau banyak. 

He walked into the house. 

I put the paper in the box. 

They were inside the building.  

 

Preposisi juga bisa menunjukkan posisi dari objek, yaitu: 

Place your bag below the sent. 

He stood behind the door. 

The tree stood between the house 

and the street. 

His car was parked opposite the 

shop. 

 

Preposisi juga bisa mengindikasikan sebagai perpindahan dan arah, yaitu: 

The horse galloped into the wood. 

We ran across the road. 

He walked down the hill. 
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2.1.3.3 Verba 

Murphy (1991:01) mengatakan ”A verb is the word or words that describe 

or state of being of the subject.” Maksud dari penjelasan di atas, verba adalah satu 

kata atau beberapa kata yang menggambarkan atau ketentuan dari subjek sendiri.  

Maka penulis menyimpulkan verba adalah satu kata atau kata lain 

untuk menjelaskan tindakan atau gambaran dari subjek tersebut. 

 

Menurut Downing (2006:323) terdapat dua kelompok verba dilihat dari 

struktur dasar, yaitu: 

a. Verba terbatas (Verb Finite) 

Verba terbatas adalah verba yang diikuti oleh tenses, modal dan kata kerja 

bantu (auxiliary verb) serta bisa dinyatakan sebagai orang dan bilangan. Pada 

verba terbatas ini, verbanya hanya digunakan dalam bentuk Simpel pada tenses.    

Contoh kalimat verba terbatas pada kata drive, yaitu: 

They drive on the left in the the UK. 

He drives to work every day. 

He drove out of the garage. 

 

b. Verba tidak terbatas (Verb non-Finite) 

Verba tidak terbatas adalah verba yang memiliki arti atau maksud sebagai  

keutuhan dan hasil dari kalimat pasif, tetapi tidak bisa menggunakan tenses dan 

modal. 
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Contoh kalimat verba tidak terbatas pada kata drive, yaitu: 

It’s important to drive with care. 

They won’t let you drive without a licence. 

Driving to work this morning, I heard the 9 o’clock news.  

 

Di bawah ini menurut Thomson (1986:317) terdapat beberapa verba yang 

diikuti oleh partikel Up, antara lain: 

Verba berpartikel Up 

be do Join pay 

blow draw Keep pick 

break feed Lay pull 

bring feel Lead put 

call fix Live ring 

catch get Lock round 

clean give Look rub 

clear go make run 

close grow mix set 

come hold move step 

cut sit stay wash 

settle throw turn wind 

take stand beat  
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2.1.3.4 Verba Frasal 

Menurut Wishon (1980:319) mengatakan ”phrasal verbs are combinations 

of verb plus particles that regularly occur together and usually have a meaning of 

their own different from of either of the component parts.” Maksud pernyataan di 

atas, verba frasal merupakan penggabungan dari verba dan partikel secara 

bersamaan dan selalu mempunyai arti atau makna dari setiap bentuk berbeda 

dalam setiap komponen. Hal tersebut mempunyai kesamaan pernyataan dari 

Downing (2006:339), yaitu “Phrasal verbs consist of a lexical verb + an adverb-

like particle. The function of many of the particles is to modify the nature of the 

activity expressed by the verb. The result is an extended meaning which is often 

quite different from the meaning(s) of the verb when it functions alone.” Dari 

pernyataan tersebut, verba frasal adalah gabungan antara verba dan partikel secara 

bersamaan dengan mempunyai fungsi dari setiap modifikator dan makna yang 

berbeda.  

Maka penulis menyimpulkan verba frasal adalah gabungan dari verba dan 

adverbial partikel dengan memiliki fungsi dari setiap perubahan dan gabungan 

keduanya mempunyai makna tersendiri. 
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Terdapat 2 (dua) bagian verba frasal yang diungkapkan oleh dua pakar, 

yaitu: 

1. Verba Frasal: Inseparable  

Menurut Wishon (1980:318), Verba Frasal: Inseparable, yaitu verba tidak 

hanya bergabung dengan partikel yang mengikuti, tetapi setelah pola verba frasal 

terdapat kombinasi lain, yaitu preposisi. 

Contoh: 

Mrs. Liberti came up to me and ask for my opinion. 

I went up to him in the hall and ask him for his autograph. 

   

 Hal tersebut merupakan verba frasal, dikarenakan gabungan antara verba 

frasal dan preposisi mempunyai pola rumus N + VF (V+P) + Prep + N dan 

mendekati pola rumus tersebut. Pola rumus tersebut termasuk kalimat transitif. 

 

Menurut Fuchs (2003:233), Verba Frasal: Inseparable, mempunyai beberapa 

keterangan secara grammatikal, yaitu: 

a. Verba Frasal terdiri dari verba dan partikel. 

Contoh: 

This new machine will step up production 

           Verba + partikel 

b. Partikel terlihat sama seperti preposisi. Bagaimanapun, partikel merupakan 

bagian dari frasa verba dan partikel seringkali merubah suatu makna dari 

verba. 
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Contoh: 

Look up the street.        (Up adalah preposisi) 

Look up the number in the phone book. (Look up adalah phrasal verba) 

 

c. Verba dan partikel biasanya merupakan kata-kata umum, tetapi keterkaitan 

antara verba dan partikel berarti tidak boleh mencoba menerka makna verba 

frasal tersebut. 

Contoh: 

The terrorists held up the train and kept the passengers as hostages. 

(The terrorists have taken the train) 

They got up a concert in aid of cancer research. 

(They were playing a concert in aid of cancer research)  

  

d. Kebanyakan verba frasal disebut kalimat transitif. Beberapa verba frasal yang 

kalimat transitif adalah tidak terikat (inseparable). Maksud dari inseparable, 

yaitu objek yang menyatakan nomina dan  pronomina selalu memulai setelah 

partikel. Hal tersebut tidak bisa terikat verba dari partikel. 

Contoh: 

The sponge soaked up the spilt milk. 

NOT   The sponge soaked it up. 

Marks up them. 

NOT   Marks them up. 
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e. Beberapa verba frasal biasanya gabungan dengan preposisi. Gabungan ini 

biasa disebut tidak terikat (inseparable). 

Contoh: 

In countries where there is conscription men are called up at the age of 

eighteen. 

He came up to me and said, 'You can't park here'. 

The meeting broke up in confusion. 

         

2. Verba Frasal: Separable  

 Menurut Wishon (1980:328), verba frasal: Separable, yaitu verba yang bisa 

digunakan dengan kalimat intransitif, misalkan pada kalimat intransitif ,yaitu 

verba tidak diikuti oleh objek.  

You'll have to back up. 

We get up at five o’clock every morning. 

 

Hal tersebut merupakan verba frasal, dikarenakan mempunyai pola rumus N + VF 

(V+P). Hal tersebut tidak mempengaruhi makna atau arti frasa didalam kalimat. 

Kalimat tersebut merupakan kalimat intransitif.  

 

Sedangkan kalimat transitif, yaitu verba memerlukan objek. Maksud hal tersebut 

mempunyai kesamaan pengertian pada objek langsung. 

I’m going to call up Kenji. 
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Hal ini merupakan phrasal verba, dikarenakan mempunyai pola rumus N + V + N 

+ P + N. Walaupun partikel sendiri pindah posisi ke sebelah kanan atau pindah 

setelah nomina berhadapan dengan verba. Nomina yang berhadapan dengan verba 

bisa pronomina (kata ganti orang) atau nomina sendiri.  

Back your car up so I can open the garage door. 

Mix me up a large salad. 

 

Menurut Fuchs (2003:237), Verba Frasal: Separable mempunyai beberapa 

keterangan secara grammatikal, yaitu: 

a. Verba frasal terdiri dari verba dan partikel 

Contoh: 

She set up an experiment. 

 Verba + partikel 

 

Partikel terlihat sama seperti preposisi. Bagaimanapun, partikel merupakan 

bagian dari frasa verba dan partikel seringkali merubah suatu makna dari 

verba. 

Contoh: 

He looked up at the sky.     (Up yaitu preposisi) 

(He looked in the direction of the sky.) 

He looked up the information on the internet. (Look up yaitu phrasal verba 

(He found the information on the internet.) 
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Keterakaitan (Separable) makna antara verba dan partikel boleh jadi 

sangat berbeda dari arti verba frasal tersebut. 

Contoh: 

He set up a new record for the 1,000 meters. 

(He establish a new record for the 1,000 meters.) 

 

The sheepdog rounded up the sheep. 

(The sheepdog collected the sheep.) 

 

b. Beberapa verba frasal menjadi kalimat transitif atau objek langsung. 

Kebanyakan verba frasal yang kalimat transitif saling terkait (separable).  

Maksud penjelasan di atas objek langsung (direct object) bisa dimulai, yaitu: 

1. setelah partikel atau, 

Maksud hal tersebut, yaitu verba dan partikel tidak bisa terikat. 

2. antara verba dan partikel  

Maksud di atas, verba dan partikel bisa terikat. 

  Contoh: 

 I just dreamt up a new idea. 

           verba + partikel + objek   

atau 

 I just dreamt a new idea up. 

          verba + objek + partikel 
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Ketika objek langsung memiliki frasa panjang, frasa tersebut bisa 

diletakkan setelah partikel. 

 Contoh: 

At the last committee meeting, the treasurer brought up the question of 

raising the annual subscription. 

 

Not  At the last committee meeting, the treasurer brought the question of 

raising the annual subscription up. 

. 

Apabila objek langsung yaitu pronomina, hal tersebut harus dimulai 

diantara verba dan partikel. 

 Contoh: 

 She dreamt it up. 

 NOT   She dreamt up it. 

 

b. Dengan kelompok kecil dari verba frasal, verba dan partikel harus jadi terikat, 

misalkan: 

give sesuatu up 

Contoh: 

Sue get bored with her job and decided to give it up. 

NOT   Sue get bored with her job and decided to give up it. 
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Teori mengenai verba frasal menurut Leech (1975:263), yaitu: verba boleh 

mempunyai struktur gabungan dengan adverbial partikel manapun, tetapi pada 

struktur mempunyai kesamaan dengan adverbial preposisi (prepositional adverbs), 

seperti contoh di bawah ini: 

Drink up quickly.   

Get up at once.  

He turned up unexpectedly. 

Beberapa verba frasal memiliki makna frase tersendiri antara verba dan 

adverbia, walaupun setiap gabungan makna tersebut pada verb frasal lain tidak 

bisa berdiri sendiri dari makna verba dan adverbia, misalkan contoh tersebut, 

yaitu: 

Turn up (appear, arrive) 

Blow up (a bridge) 

Burn up (the leaves in the garden) 

Make up (a story)    

   

Menurut Allen (1974:296) terdapat teori mengenai verba frasal, yaitu: 

adverbial partikel adalah biasa yang umum digunakan sebagai bagian dari verba 

berkomposisi (compound verb) atau verba frasal. Verba berkomposisi biasa 

digabungkan dengan preposisi.  
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Hal tersebut mempunyai 2 (dua) macam ketentuan, yaitu: (1) verba dan 

adverbia mempunyai dasar makna dari mereka sendiri, misalkan go in, walk away, 

come out, pay back. (2) gabungan tersebut memberikan makna idiomatik, 

misalkan keep on (continue), bring about (cause), blow up (explode). 

Contoh: 

We blew up the bridge and the rebels gave in.    

Menurut Hornby (1975:180) teori mengenai verba frasal, yaitu: hubungan 

verba seringkali digunakan di kelompok adverbia dengan karakteristik berbeda, 

seperti: up, down, in, out, on, away, dan back. Partikel ini digunakan bersama 

dengan verba untuk mengetahui gabungan bentuk dari makna tersebut. Partikel ini 

terkadang berada di dalam kata kerja beraturan (regular) dan nyata atau jelas, 

misalkan picked your book up atau give the experiment up dan terkadang berada 

di dalam kata kerja tidak beraturan (irregular), misalkan clossed up  a meeting = 

cancelled it. 

 

Partikel Up pada kalimat (a) dibawah ini, bisa digunakan sebagai adverbial 

partikel, misalkan Oscar looked up the word. Gabungan antara looked dan up 

disini berarti ”find in a dictionary”.  Dan partikel Up pada kalimat (b) dibawah ini, 

bisa digunakan sebagai preposisi, misalkan Oscar looked up the road. Maka Up 

merupakan preposisi. 

Contoh: 

a. Oscar looked up the word. 

b. Oscar looked up the road. 
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2.2 Semantis 

Semantik didalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, semantics 

dari bahasa Yunani, sema (nomina) ”tanda” atau dari verba semaino ”menandai”, 

”berarti”. Istilah tersebut digunakan oleh para pakar bahasa untuk menyebut 

bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Sematik merupakan bagian dari tiga 

tatanan bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, dan sintaktis.  

 

2.2.1 Pengertian Semantis 

Breal mengungkapkan istilah semantik tersebut dikenal dengan semantique. 

Breal masih menyebutkan semantik sebagai ilmu murni historis. Menurut Saeed 

(1997:03) mengatakan “Semantics is the study of meaning of word and sentences, 

at there types of semantics knowledge in more detail a little later”, sedangkan 

menurut Davies (2005:118) semantik adalah the study of meaning, its purposes 

being to examine the system of meaning and how these different and to determine 

what extent meaning can be explained as an extension grammar. Maksud 

pernyataan tersebut, semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna atau 

arti dari setiap kata maupun kalimat dalam bentuk latihan untuk mengetahui 

maksud dari arti sebenarnya.  

 Maka penulis menyimpulkan bahwa semantik ialah pembelajaran ilmu 

lingustik mengenai arti atau makna dari setiap kata dan kalimat untuk megetahui 

maksud dari arti setiap kata maupun kalimat. 

 

 

 38



 
 
 

2.2.2 Makna 

Pengertian makna (sense) dibedakan dari arti (meaning). Makna adalah 

pertautan yang ada didalam unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata). 

Makna dapat disejajarkan dengan konsep seperti yang dikemukakan Lyons 

(1981:136) bahwa ”Meaning are ideas or concept with can be transferred from 

the mind of the speaker to the mind of the hearer to embodying them as it were in 

the forms of one language or another.” Pemahaman di atas, menunjukan bahwa 

makna merupakan ide-ide atau konsep-konsep yang dapat dialihkan dari pikiran 

pembaca ke pikiran pendengar yang mewujudkannya sebagai mana adanya dalam 

suatu bentuk satu bahasa atau bahasa lainnya.  

Mempelajari makna pada hakekatnya berarti mempelajari bagaimana 

setiap pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa saling mengerti. Untuk 

menyusun kalimat yang dapat dimengerti, sehingga pemakai bahasa dituntut agar 

mentaati kaidah gramatikal, sebagian lagi tunduk pada pilihan kata menurut sistem 

leksikal yang berlaku didalam suatu bahasa. 

 

Dari setiap kata yang disampaikan dapat memudahkan masyarakat untuk 

dimengerti pada hakekatnya, maka  kata tersebut  memiliki, yaitu: 

 

2.2.2.1 Ragam Makna Kata 

Ragam makna kata dalan suatu bahasa jumlahnya sangat banyak dan 

sebagian besar kata memiliki makna yang beragam. Makna-makna yang dimiliki 
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satu kata atau lebih tepat lagi atau leksem (istilah dalam semantik yang mengacu 

pada kata atau frasa yang merupakan satuan makna) dapat dikategorikan jenisnya.  

 

Dalam penelitian ini akan dibahas empat jenis makna: 

1. Makna Leksikal 

Makna leksikal (bahasa Inggris-lexcikal meaning, semantic meaning, external 

meaning) adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, 

dan lain-lain; makna leksikal ini memiliki unsur-unsur bahasa tersendiri, lepas 

dari konteks, misalnya, kalimat She put down the book. Semua makna (baik 

bentuk dasar maupun bentuk turunan) yang ada dalam kamus adalah makna 

leksikal. Kata-kata tersebut memiliki makna dan dapat dibaca pada kamus, makna 

demikian disebut pula makna kamus, selain makna leksikal (dictionary meaning) 

adalah makna turunan maupun makna dalam bentuk dasar. 

 

2. Makna Denotatif 

Makna denotatif adalah makna lugas, makna apa adanya. Menurut Chaer 

(1994:65) makna denotatif disebut juga makna dasar, makna asli, makna pusat, 

atau makna sebenamya karena menyangkut informasi-informasi faktual objektif 

Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya bukan makna kiasan atau 

perumpamaan dan tidak pernah dihubungkan dengan hal-hal lain secara asosiatif.  

Makna denotatif ini di sebut juga makna referensial. Makna referensial adalah 

makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau referent (acuan), 

makna referensial di sebut juga makna kognitif, karena memiliki acuan. Makna ini 
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memiliki acuan dengan honsep, sama halnya dengan makna kognitif. Makna 

referensial mempunyai hubungan dengan konsep tentang sesuatu yang telah 

disepakati bersama oleh masyarakat bahasa, seperti yang terlihat di dalam 

hubungan antar konsep (reference) dengan acuan (referent). 

Hubungan yang terjalin antara sebuah kata dengan barang, hal, kegiatan 

(peristiwa) diluar bahasa tidak bersifat langsung, ada media yang terletak 

diantaranya kata merupakan lambang atau simbol yang menghubungkan konsep 

dengan acuan).  

 

3. Makna Konotatif 

Makna konotatif merupakan makna yang muncul akibat asosiasi perasaan kita 

terhadap apa yang di ucapkan atau yang di dengar. Makna konotatif adalah makna 

yang muncul dari makna kognitif (lewat makna kognitif), kedalam makna kognitif 

tersebut di tambah makna komponen yang lain, seperti I was talking to Mom on 

the phone when the operator broke in on our call. 

 

4. Makna Idiomatik 

Makna idiomatik merupakan makna leksikal yang terbentuk dari beberapa  kata. 

Menurut Djajasudarma (1993:16) makna idiomatik merupakan  makna yang 

memiliki sebuah idiom atau makna sekelompok kata yang bersifat khusus dan 

baku. Makna tersebut umumnya tidak mencerminkan makna masing-masing kata 

ketika kata itu berdiri sendiri, misalnya kalimat The airport van picked up its 

passengers. Makna idiom picked up sendiri berarti raise a person atau 
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memerlukan, tidak mencerminkan makna kata-kata pembentuknya ketika kata itu 

berdiri sendiri.  

Menurut Downing (2006:341) terdapat 3 (tiga) aspek bermakna idiomatik 

pada setiap partikel, yaitu: 

1. Karakter sesaat dari suatu aktifitas: wake up, stand up. 

Contoh: 

I usually wake up around 5:00 AM each day.  

The engine won 't stand up to the strain. 

2. Membawa atau memulai suatu aktifitas ke suatu batas yang tertentu atau 

terakhir: eat up, catch up, drink up, fill up, heat up, mix up, dan use up. 

Contoh: 

Heat up the milk but don’t  let it boil over. 

The directions mixed me up. 

3. Menjangkau suatu yang berbeda, non-integral atau negara terdenaturalkan: 

break up, burn up, dan tear up. 

Contoh: 

Their marriage broke up. 

She tore up the letter and threw the bits of paper into the fire. 

 

Menurut Thomson (1986:317) terdapat beberapa verba yang bermakna 

idiomatik, yaitu: 

Verba Makna Idiomatik 

be up  a. be out of bed, 
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b. be physically or intellectually strong enough (to perform a 

certain action), 

c. be occupied or busy with some mischievous act. 

beat up a. support bad news bravely, hide feelings of grief, 

b. to hurt someone badly by hitting and punching. 

blow up a. destroy by explosion, explode, be destroyed, 

b. fill with air, inflate, pump up. 

break up a. disintegrate, cause to disintegrate, 

b. terminate (used of school terms, meetings, parties etc.). 

bring up a. educate and train, 

b. mention. 

call up a. summon for military service, 

b. telephone. 

catch up overtake, but not pass, stop being behind  

clean up a. a mess, e.g. anything spilt, 

b. used similarly. 

clear up a. become fine after clouds or rain, 

b. make tidy and clean, 

c. finish (some work which still remains to be done), 

d. solve (a mystery). 

close up come nearer together (of people in a line). 

come up a. rise to the surface, 

b. be mentioned, 
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c. approach, come close enough to  talk 

d. to think of; to produce; think of-especially an answer, a plan, 

a solution. 

cut up  cut into small pieces 

do up  Redecorate 

draw up  a. stop (of vehicles), come to a stop,  

b. organized  especially a document; create a formal document. 

feed up   be completely bored 

feel up feel strong enough (to do something) 

fix up Arrange 

get up  a. organize, arrange (usually an  amateur entertainment or a 

charitable enterprise), 

b. rise from bed, rise to one's feet,  mount. 

give up  a. abandon an attempt, cease trying to do something 

b. abandon or discontinue a habit, sport, study, occupation 

c. decide not to try (unsuccessfully) to solve a problem; believed 

to be dead or lost, 

d. to surrender oneself (usually to someone). 

go up a. rise (of prices), 

b. burst into flames (and be destroyed), explode (used of whole 

buildings, ships etc.). 

grow up  become adult 

hold up a. stop by threats or violence (often in order to rob), 
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b. stop, delay (especially used in the passive). 

join up  enlist in one of the armed services 

keep up a. remain abreast of someone who is advancing; advance at the 

same pace as, continue, 

b. maintain (an effort). 

lay up  store carefully till needed again (used of ships, cars etc.) 

laid up  be confined to bed through illness (of a person) 

lead up  prepare the way for, introduce (figuratively) 

live up  maintain a certain standard-moral, economic or behavior 

lock up a. lock, 

b. put in a locked place, i.e. box, safe, prison. 

look up a. to respect (someone); to admire (someone), 

b. to find (or try to find) something (e.g. a telephone number) in 

a book (e.g. a telephone directory),  

c. visit when in the area; find where someone lives or works and 

visit him/her. 

make up a. come to a decision, 

b. end it, 

c. invent it, 

d. use cosmetics, 

e. put together, compound, compose. 

mix up  Confuse 

move up  advance, go higher 
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pay up  pay money owed in full (there is often a feeling that the payer is 

reluctant). 

pick up a. raise or lift a person or thing, usually from the ground or 

from a table or chair, 

b. call for, take with one (in a vehicle), get, buy, 

c. receive (by chance) wireless signals, 

d. acquire cheaply, learn without effort. 

pull up  stop (of vehicles) 

put up a. erect (a building, monument, statue etc.), 

b. offer accommodation; provide someone with a place to sleep, 

c. return something to the proper place, 

d. to suffer (a difficult situation or person) without complaining, 

e. raise (prices). 

ring up   Telephone 

round up drive or bring together (people or animals). 

rub up  revise one's knowledge of a subject 

run up  

 

a. incur them and increase them by continuing to buy things and 

put them down to one's account, 

b. encounter it. 

set up  a. achieve, establish (a record), 

b. start a new business, 

c. make arrangements for something. 

settle up  pay money owed 
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sit up  

 

stay out of bed till later than usual (usually reading, working, or 

waiting for someone). 

stand up a. defend verbally, 

b. resist, defend oneself against (a person or force), 

c. be conspicuous, be easily seen. 

stay up  d. remain out of bed till later than usual, usually for sure, 

e. pleasure. 

step up 

 

increase rate of, increase speed of (this usually refers to 

industrial production). 

take up a. begin a hobby, sport or kind of study (there is no feeling of 

criticism here), do (something), 

b. occupy (a position in time or space). 

throw up abandon suddenly (some work or plan) 

turn up 

 

 

a. increase the pressure, force, volume (of gas or oil, lights, 

fires, or of radios), 

b. arrive, appear (usually from the point of view of someone 

waiting or searching). 

wash up wash the plates etc. after a meal 

wind up  

 

bring or come to an end (used of speeches or business 

proceedings). 
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