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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Sintaksis  

 Bidang linguistik mempunyai sub-sub bidang yang salah satunya adalah 

sintaktis. Dalam linguistik, sintaksis (dari Bahasa Yunani Kuno “syn-“, "bersama", 

dan “táxis”, "pengaturan") adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk 

membuat kalimat dalam bahasa alami. Jadi, secara etimologi diartikan bahwa 

sintaktis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau 

kalimat (Verhaar, 1997: 70).Selain aturan ini, kata sintaksis juga digunakan untuk 

merujuk langsung pada peraturan dan prinsip yang mencakup struktur kalimat dalam 

bahasa.Radford (2006) menyatakan hal sama dengan pengertian sebelumnya 

bahwasintaksismerupakan studi tentangcara frasa dan kalimatterstrukturdarikata-kata 

yang merupakan komponenyang digabungkanbersama untuk membentukstruktur 

kalimatsecara keseluruhan. 

“Syntax is the study of the way in which phrases and sentences arestructured 

out of words, and so addresses questions like ’what is the structure of a 

sentenceand what is the nature of grammaticaloperations by which its 

component words are combined together to form the overall sentence 

structure”Radford (2006:1) 

 

 Menurut O‟ Grady, et. al., (1997) “syntax is the system of the rules and 

categories that underlines sentence formation in human language”. Pengertian yang 
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dikemukakan O‟Grady dapat diartikan bahwa sintaksis adalah aturan dalam sistem 

kalimat dasar dalam bahasa manusia.Sedangkan Carnie (1969) menyatakan bahwa 

“Syntax is the level of linguistic organization that mediates between sound and 

meaning, where word are organized into phrases, clauses, and sentences.”Tataran 

sintaktis terdiri atas kata, frasa, klausa, dan kalimat. 

 

2.1.1  Kata  

 Kata secara sederhana dapat diartikan sekumpulan huruf yang memiliki makna. 

Menurut Bloomfield (dalam Chaer, 1994: 163) “kata adalah satuan bebas terkecil ( a 

minimal free form ). Hartman and Strock (1973: 256) dalam Dictionary of Language 

and Linguistic mengartikan kata merupakan “constitute a sentence or utterance, and 

must consist of at least one of free morpheme”.  

 Part of Speech (kelas kata) dibagi menjadi delapan bagian (Downing, 2006 :16), 

yaitu: 

1. Noun : novel, car, bird 

2. Pronoun : she, he, him 

3. Verb : run, read, buy 

4. Adjective : beautiful, delicious, soft 

5. Adverb : last, since, hardly 
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6. Preposition : in, of, without  

7. Conjunction: and, or, for 

8. Interjection : ouch!, wow!, uh 

 Berikut ini adalah penjelasan part of speech (kelas kata) menurut Nesfeld dalam 

buku Alwasiah (1993:48) dan Daniel Jurafsky  &  James H. Martin (2006). 

2.1.1.1 Nomina (Noun) 

Menurut Daniel Jurafsky & James H. Martin (2006), “Noun is the name given 

to syntactic class in which the words for most people, places, or things 

occur.”Nomina merupakan nama yang diberikan untuk kelas sintaksis yang 

mana kata untuk menamai orang, tempat, atau benda. 

Contoh:  1) Ted is an actor 

 2) She lives in Bandung 

Menurut Daniel Jurafsky dan James H. Martin (2006), nomina dikelompokan 

menjadi dua kelompok yaitu Proper Noun dan Common Noun. 

1. Proper Noun  

Menurut Nesfield (1950: 15), “A proper noun is a name given to one 

particular person or thing and it is not intended to denote more than one 

person or thing at a time. They always begin with a capital letter.” 

Sebuahkata bendaadalah nama yang diberikankepada satu orangatauhal 
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tertentudantidak dimaksudkanuntuk menunjukkanlebih dari satu 

orangatauhal pada suatu waktu. Mereka selaludimulaidengan huruf 

kapital. 

Contoh:Albert Einstein, Canada, Titanic. 

2. Common Noun 

Menurut Nesfield(1950: 16), “A noun, which denotes to one person or 

thing in particular, but is common to all persons or things of the same 

kind, the noun is common.”Sebuahkata bendayangmenunjukkankepada 

satu orangatauhalsecara khusus,tetapi diketahui atau dimengerti secara 

umum bagi semuaorang atauhal-halyang sama dengan kata lain 

merupakankata bendayang umum. 

Contoh: Woman, house, sandals, apartment, children, dan town. 

 

2.1.1.2 Pronomina (Pronoun) 

Menurut Daniel Jurafsky & James H. Martin (2006), “Pronouns are forms 

that often act as a kind of shorthand for referring to some noun phrase or 

entity or event.”Pronomina merupakan bentuk yang sering bertindak sebagai 

semacam singkatan untuk merujuk pada beberapa frasa nomina, atau benda, 

atau peristiwa. 

Contoh:  Anna is my sister. She lives here.  

 She merupakan kata ganti nomina Anna. 
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2.1.1.3 Verba (Verb) 

Menurut Daniel Jurafsky & James H. Martin (2006), “The verb class includes 

most of the words referring to actions and processes.” Kelas verba 

memasukkan sebagian besar kata-kata merujuk pada tindakan dan proses. 

Contoh: 1) I buy some books. 

 2) Andy is my brother 

 Bahasa Inggris memiliki empat bentuk dasar verba sebagai berikut: 

1) Base Form 

Menurut Quirk et. Al (1985: 97), “The base form of a verb is the form 

which has no inflection.”Kata kerja dasar merupakan bentuk verba yang 

tidak memiliki infleksi. 

2) Past 

Menurut Hasselgard, Lysvag, dan Johansson dalam buku English 

Grammar: Theory and Use (2012) “Past tense verbs most commonly 

refer to actions/events/states that belong to the past.” Kata kerja lampau 

paling sering mengacu pada tindakan atau kejadian yang terjadi di masa 

lampau. 

3) Present Participle 

Menurut Hasselgard, Lysvag, dan Johansson dalam buku English 

Grammar: Theory and Use (2012)“The –ing participle (sometimes called 

the 'present participle’) of all verbs ends in -ing (going, taking, walking). 
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The -ing participle can combine with the grammatical auxiliary be to 

express the progressive aspect. Participles can also have the syntactic 

function of verb in participle clauses.” Present participle merupakan 

verba yang berakhiran –ing yang mana dapat digabungkan dengan 

auxiliary yang dapat mengungkapkan aspek progresif. 

4) Past Participle 

Menurut Hasselgard, Lysvag, dan Johansson dalam buku English 

Grammar: Theory and Use (2012)“Participle is a non-finite form of the 

verb. The past participle of regular verbs ends in -ed. In irregular verb, it 

is the third form cited.” 

Participle merupakan bentuk verba tak terbatas.past participle pada verba 

beraturan diakhiri –ed, sedangkan verba tidak beraturan menggunakan 

bentuk ketiga. Participle juga berfungsi sebagai adjective (kata sifat). 

 

Tabel: Bentuk Dasar Verba 

 
Base form Past 

Present 

Participle 
Past Participle 

Regular 

Verb 

call 

want 

Called 

wanted 

calling 

wanting 

called 

wanted 

Irregular 

Verb 

speak 

win 

Spoke 

Won 

speaking 

winning 

spoken 

won 

Source: Quirk et.al (1985: 96) 

  

http://folk.uio.no/hhasselg/terms.html#progressive
http://folk.uio.no/hhasselg/terms.html#verb
http://folk.uio.no/hhasselg/terms.html#non-finite
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 Melalui table di atas kita dapat melihat masing- masing contoh dari 

keempat bentuk verba tersebut. 

 

2.1.1.4 Ajektiva (Adjective) 

Menurut Nesfeld (1993:48) “Word used instead of noun or noun 

equivalent.”Adjektiva merupakan kata yang digunakan untuk mengantikan 

nomina atau pronomina yang menerangkannya menjadi lebih spesifik. 

Contoh:  John is a busy person 

 Busy menerangkan person, person adalah noun.Maka busy 

merupakan adjektiva. 

Ada adjektif yang memiliki bentuk yang sama dengan participle-ing atau –ed. 

Participlepun memiliki fungsi sebagai adjective (kata sifat). 

2.1.1.5 Adverbia (Adverb) 

Menurut Nesfeld (1993:48) “A word used to qualify any part of speech except 

a noun pronoun.”Adverbia merupakan sebuah kata yang digunakan untuk 

menspesifikasi atau menerangkan kelas kata manapun kecuali nomina dan 

pronomina. 

Contoh:  1) He is working hard 

 (adverbia menerangkan verba)  
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 2) This question is difficult enough for us  

 (adverbia menerangkan adjektva) 

 3) The boy sings extremely well. 

     (adverbia menerangkan adverbial yang lain) 

2.1.1.6 Preposisi (Preposition) 

Menurut Nesfeld (1993:48) “Preposition is word placed before a noun 

equivalent to show in what relation the person or thing denoted by the noun 

stands to something else.” Preposisi merupakan kata yang diletakan sebelum 

nomina untuk menunjukkan hubungan orang atau benda yang ditujukkan oleh 

nomina dengan sesuatu yang lain.  

Contoh:  She is at home now. 

 

2.1.1.7 Konjungsi (Conjunction) 

Menurut Daniel Jurafsky & James H. Martin (2006, Chapter 5: 

6),“Conjuction are used to join two phrases, clauses, or 

sentences.”Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua frasa, klausa, 

atau kalimat. 

Contoh: My brother and his friend are clever. 

2.1.1.8 Interjeksi (Interjection) 
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Menurut Nesfeld (1993: 48) “A word or sound thrown into sentence to 

express some feeling of the mind.”Interjeksi merupakan sebuah kata atau 

bunyi yang dilontarkan dalam kalimat untuk mengekspresikan perasaan dan 

pikiran. 

Contoh : Wow! It’s very beautiful. 

 

2.1.2 Frasa  

 Frasa adalah satuan gramatikal yang tidak melebihi batas fungsi.Frasa 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), atau lazim juga disebut gabungan kata yang 

mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Menurut Reid (2000:290), “A 

phrase is a group of words that is missing a subject, a verb or both”, frasa adalah 

kelompok kata yang tidak mempunyai subjek, kata kerja, atau keduannya.  

 Selain itu, Longman Dictionary of Applied Linguistics (1985: 35) menerangkan 

bahwa, “A phrase is a group of words which form a grammatical unit. A phrase does 

not contain a finite verb and does not have a subject-predicate structure”, diartikan 

frasa adalah kelompok kata yang membentuk kesatuan tatabahasa. Frasa tidak 

mengandung kata kerja dan tidak memiliki struktur subjek predikat. 

 Quirk, et al (1985: 62-63) berpendapat bahwa frasa di bagi menjadi lima bentuk 

serta penjelasannya sebagai berikut: 
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2.1.2.1 Frasa Nomina (Noun Phrase) 

Frasa nomina terdiri dari induk frasa (head) yang berupa nomina, dan 

elemen-elemen yang menentukan induk frasa dan memodifikasi induk 

tersebut atau melengkapi elemen lain pada frasa. 

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

elements which determine the head and modify that head or complement 

another element in the phrase”. 

Contoh :My fathergavethis booktomy mother. 

2.1.2.2 Frasa Verba (Verb Phrase) 

Frasa Verba terdiri dari kata kerja utama dapat berdiri sendiri sebagai 

frasa verba, atau diikuti oleh kata kerja bantu.   

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

entire verb phrase, or is preceded by up to four verbs in an auxiliary 

function”. 

Contoh : Ann is listeningmusic in her room 

2.1.2.3 Frasa Ajektiva (Adjective Phrase) 

Frasa Ajektiva terdiri dari ajektiva sebagai induk frasa yang mendahului 

dan diikuti oleh elemen-elemen modifikasinya. 

“Adjective phrase consists of an adjective as head optionally preceded 

and followed by modifying elements”. 
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Contoh :The girl standing there is Ann 

2.1.2.4 Frasa Adverbial (Adverb Phrase)  

Frasa adverbial terdiri dari adverb (keterangan/tambahan), dan ajektifa 

sebagai induknya. 

“Adverb phrase consists of adverb, instead of adjective as their head”. 

Contoh : My father came homelast night 

2.1.2.5 Frasa Preposisi (Preposition Phrase) 

Frasa Preposisi terdiri dari preposisi yang diikuti oleh pelengkap preposisi, 

yang mana biasanya sebuah frasa nomina. 

“Prepositional phrases consist of preposition followed by a prepositional 

complement, which is normally a noun phrase”. 

Contoh :The present inside the big box is mine. 

2.1.3  Klausa 

 Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari predikat, baik disertai subjek, 

objek, pelengkap, dan keterangan.Klausa didefinisikan satuan sintaksis berupa 

runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada 

komponen, berupa kata atau frasa, yang berfungsi sebagai predikat; dan yang lain 

berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Klausa berpotensi untuk menjadi 

kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib, yaitu subjek 

dan predikat. Menurut Richard et al (1985: 39), “Clause is a group of words which 
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contain subject and a finite verb”, diartikan bahwa klausa merupakan gabungan kata 

memiliki subjek dan kata kerja. 

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

 

1. Tipe S+V  : Someonehas laughing 

  S    V 

2. Tipe S+V+O : My motherenjoysparties 

  SVO 

3. Tipe S+V+C : The countrybecametotally independent 

   SVC 

4. Tipe S+V+A : Ihave seenin the garden 

    SVA 

5. Tipe S+V+O+O: Marycamethe visitorsa glass of milk 

        S      V           O                 O 

6. Tipe S+V+O+C : Most peopleconsiderthese bookrather expensive 

               S               V               O                 C 

7. Tipe S+V+O+A : Youmust putall the toysupstrais 

        SVOA 
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 Pola klausa diatas dapat menjelaskan bahwa klausa berpotensi menjadi kalimat 

tunggal karena didalamnya sudah memiliki fungsi sintaktis dasar pembentuk kalimat 

yaitu subjek dan verba. 

Dalam bahasa Inggris terdapat dua macam klausa yang terdiri dari: 

1. Klausa bebas(Independent Clauseatau Main Clause) 

2. Klausa terikat(Dependent Clauseatau Subordinate Clause) 

Menurut Miller (2002), klausa terikat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Klausa Nomina (Noun Clause)  

 Contoh: I heard whathis saidabout you 

2. Klausa Ajektiva (Adjective Clause) 

 Contoh:Anna who is smart girl called me last night 

3. Klausa Adverbia (Adverb Clause) 

 Contoh :When the phone rang, the baby woke up 

2.1.4 Kalimat (Sentence) 

 Kalimat sebagai alat interaksi dan kelengkapan pesan atau isi yang akan 

disampaikan, didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran 

yang lengkap. Sedangkan dalam kaitannya dengan satuan-satuan sintaksis yang lebih 

kecil (kata, frase, dan klausa), kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari 
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konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila 

diperlukan, serta disertai dengan intonasi final.Kalimat adalah satuan bahasa yang 

terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung satu pengertian dan mempunyai 

pola intonasi akhir. Longman (2002: 1298) mengemukakan “Sentence is a group of 

words that usually contains a subject and verb, expresses a complete idea or asks a 

question and that, when written, begins with a capital letter and ends with final 

intonation.” 

Menurut Quirk (1985:987) bahasa Inggris memiliki tiga tipe kalimat, yaitu: 

1. Simple Sentence(Kalimat Tunggal) 

“A simple sentence consist of a single independent clause.”Kalimat tunggal terdiri dari 

satu klausa bebas.Simple Sentence sering disebut juga Independent Clause atau 

klausa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari subjek dan predikat (kata kerja), 

dan mengekspresikan ide yang lengkap. 

Contoh: Juan and Arturoplay football every afternoon. 

                     Subject    Predicate 

2. Compound Sentence(Kalimat Majemuk Setara) 

“Compound Sentenceconsist of two or more coordinated main clause”. 

Kalimat majemuk setara terdiri dari dua atau lebihIndependent Clause atau 

klausa utama, jugadisatukan oleh sebuah penghubung seperti: for, and, nor, but, 

or, yet, so. Pada kalimat pendek penghubung selalu didahului oleh koma. 
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Contoh: Alejandro played footballandMaria went shopping. 

          Main Clause                     Main Clause 

3. Complex Sentence(Kalimat Majemuk Setara Bertingkat) 

Quirk (1985:987) mengatakan “A complex sentence is like a simple sentence in that it 

consists of only one main clause , but unlike a simple sentence it has one or more 

subordinate clauses functioning as an element of the sentence.”Kalimat Majemuk 

Setara Bertingkat mempunyai satu Independent Clauseatau Main Clause 

digabungkan oleh satu atau lebih Dependent Clause atau kalusa yang tidak 

dapat berdiri sendiri. Sebuah Complex Sentence selalu mempunyai 

subordinator seperti, because, since, after, although, or when atau relative 

pronoun seperti, that, who, or which.  

Contoh:After they finished studying, Juan and Maria went to the movies. 

     Subordinate Clause/ Dependent Clause         Main Clause 

 

2.2 Semantik 

 Semantik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang 

makna.“Semantics is study of meaning communicated through language.” Seaad 

(1997).Menurutnya semantik merupakan studi makna yang disampaikan melalui 

bahasa. 
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 Menurut Hipkiss (1995:ix): 

The word semantics is derived from the Greek semaino, meaning, to signify or 

mean. Semantics is part of the larger study of signs, semiotics. It is the part that 

deals with words as signs (symbols) and language as a system of signs (words 

as symbols). 

 Menurut Hipkiss kata semantik diambil dari Yunani Semaino, yang 

bermakna menandai atau memaknai. Semantis adalah bagian dari bidang studi 

tentang makna yang lebih luas yaitu semiotics.Semantis juga bagian yang membahas 

tentang simbol, tanda dan bahasa sebagai satu kesatuan sistem symbol.Selain itu, 

Palmer (1976:1) memaknai semantis sebagai salah satu bagian dari cabang ilmu 

linguistics.Ia menjelaskan bahwa: "Semantics is the technical term used to refer to the 

study of meaning, and since meaning is a part of language, semantics is a part of 

linguistics." Menurut Palmer, semantis adalah istilah yang digunakan yang mengacu 

pada ilmu bidang makna, dan karena makna adalah bagian dari bahasa, maka 

semantis adalah satu studi dari cabang ilmu linguistik dan analisis tentang makna-

makna.   

2.2.1 Makna 

 Bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai 

sebuah ujaran atau kata. Ada banyak teori yang telah dikembangkan oleh para ahli 

linguistik sekitar makna dalam studi sematis.Sebuah kata disebut mempunyai makna 

atau bermakna jika kata itu memenuhi satu konsep atau mempunyai rujukan. Makna 

dalam sematis pun mengungkapkan maksud penutur kepada penerimanya.  
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 Menurut Nida (1975: 22) dalam buku Teori Sematik (2004: 2), analisis makna 

bahasa dikemukakan adanya pendekatan ekstensional dan intensional.Pendekatan 

ekstensional adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada penggunaan kata 

didalam konteks (menentukan makna sebuah kata, di dalam kalimat), sedangkan 

pendekatan intensional adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada struktur-

struktur konseptual yang berhubungan dengan satuan-satuan atau unsur-unsur utama. 

 Ujaran manusia mengandung makna yang utuh adapun aspek makna menurut 

Palmer (1976) dapat dipertimbangkan dari fungsi, dan dapat dibedakan atas: 

1. Sense (pengertian) 

2. Feeling (perasaan) 

3. Tone (nada) 

4. Intension (tujuan) 

 Keempat aspek makna tersebut dapat diterapkan didalam komunikasi sehari-

hari. Pada akhirnya makna dapat dipahami apabila penutur dan petutur memahami 

dengan jelas apa maksud atau pesan dari konteks dalam komunikasi. 

 

2.2.1.1 Makna Leksikal (Lexical Meaning) 

 Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, 

peristiwa, dan lain-lain.Makna leksikal ini dimiliki unsur-unsur bahasa secara 
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tersendiri, lepas dari konteks. Makna Leksikal adalah Saeed (1997:5) mengatakan 

“…descriptive aims of lexical semantics have been: (a) to represent the meaning of 

each word in language:  and (b) to show how the meaning of words in a language are 

interrelated.” Makna leksikal memiliki tujuan untuk menggambarkan arti dari setiap 

kata dan menunjukan bagaimana makna dari kata-kata saling terkait. 

 Menurut Lyons (1981: 146) “Lexical meaning is the meaning of 

lexemes.”Makna leksikal merupakan makna leksem yang dapat disebut juga sebagai 

makna asli dari suatu kata yang dapat memiliki arti lebih dari satu. 

 

2.2.1.2 Makna Gramatikal (Grammatical Meaning) 

Makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan intra bahasa, atau 

makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata didalam kalimat serta 

penggunaannya terbentuk karena adanya tata bahasa dalam suatu bahasa.Makna 

gramatikal muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam 

satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam 

kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau 

kalimat. Ada tiga proses yang mengakibatkan hadirnya makna gramatikal, yaitu 

proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi (Chaer, 2009:62). 
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2.2.3 Tipe Makna  

 Tipe makna adalah kajian makna berdasarkan tipenya yang dikelompokan 

berdasarkan kesamaan objek, kesamaan ciri atau sifat yang dimiliki. Dikutip dari 

buku Semantik 2 (2013: 21), tipe-tipe makna dikemukan oleh Leech (1974), yang 

membagi tipe makna menjadi tujuh makna dalam tiga bagian besar:  

1. Makna Konseptual (Conceptual meaning) 

“Conceptual meaning is widely assumed to be the central factor in linguistic 

communication, and I think it can be shown to be integral to the essential 

functioning of language in a way that other types of meaning are not.” Menurut 

Leech (1974: 10), makna konseptual secara luas dianggap sebagai faktor utama 

dalam komunikasi linguistik, dan dapat ditunjukkan bagian utuh dan fungsi 

penting pada bahasa dengan cara yang berbeda dengan tipe makna 

lainnya.Konseptual diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan 

konsepmakna kata yang masih merujuk pada acuan dasarnya sesuai dengan 

konvensi bersama atau pengertian umumnya.Chaer juga menuliskan dalam 

bukunya makna konseptual yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem 

terlepas dari konteks atau asosiasi apapun (1994: 293). 

Contoh: (1) Kata „Ibu‟ memiliki makna konseptual „manusia berjenis kelamin 

perempuan dan telah dewasa‟. 

(2) Kata „rumah‟ memiliki makna konseptual „bangunan tempat 

tinggal manusia‟. 
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2. Makna Tematis (Thematic meaning) 

“Communicated by the way in which speaker or writer organizes the message, 

in terms of ordering, focus, and emphasis.” Menurut Leech (1974: 22), makna 

tematis dikomunikasikan oleh penutur atau penulis dengan cara mengatur 

pesannya, dalam hal pesan, fokus, dan penekanannya.  

Contoh: (1) Ana membaca buku 

  (2) Buku dibaca oleh Ana 

 Kedua contoh kalimat di atas memiliki perbedaan, kalimat (1) 

berfokus atau menekankan fokus kepada Ana sebagai subjek yang 

melakukan tindakan, sedangkan kalimat (2) menekankan pada buku 

sebagai fokus utama. 

 

Dan lima bagian yang termasuk tipe Makna Asosiatif (Associative meaning), yakni: 

3. Makna Konotatif (Connotative meaning) 

“Connotative meaning is communicative value end expression has virtue of 

what it refers to, over and above it purely conceptual content.” Menurut Leech 

(1974: 14), makna konotatif merupakan makna yang nilai dan ungkapannya 

komunikatif mengacu, melebihi, dan melampaui dari arti konseptual. 
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Contoh: Kata Buaya memiliki makna yaitu binatang buas yang merangkak atau 

reptilian, tetapi buaya juga memiliki makna konotatif yaitu penipu 

yang berbeda dengan makna aslinya 

4. Makna Stilistika (Stylistic meaning) 

“Stylistic meaning is that what a piece of language conveys about the social 

circumstances of its use.” Menurut Leech (1974: 16), makna stilistik 

merupakan makna yang suku bahasanya menyampaikan keadaan sosial 

penggunanya. 

Contoh:  Penyampaian gagasan dilakukan olehstatus tertentu. 

- Sarana (pidato, tulisan, dan sebagainya) 

- Partisipasi (monolog, dialog, dan sebagainya) 

 

5. Makna Afektif (Affective meaning) 

“Affective meaning in language can also reflect the personal feelings of the 

speaker including his attitude to something he is talking about.” Menurut Leech 

(1974: 16), makna afektif dalam bahasa dapat juga mereflesikan perasaan 

pribadi penutur termasuk dan sikapnya mengenai hal yang dia ucapkan.  

Contoh: Kalimat perintah „„Tutup mulut kalian!‟‟ akan terdengar kasar bagi 

pendengarnya dan makna ini berhubungan dengan nilai rasa atau 

emosi pemakainya. 
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6. Makna Refleksi (Reflected meaning) 

“...the meaning which arises in case of multiple conceptual meaning, when one 

sense of a word part of our response to another sense” Menurut Leech (1974: 

19), makna refleksi merupakan makna yang muncul dalam hal makna 

konseptual ganda ketika pengertian suatu kata membentuk respon pengertian 

lain. 

Contoh: Kata-kata yang kurang pantas seperti yang dihubungkan dengan dan 

cacat badan, biasanya kata tersebut diganti dengan kata-kata lain yang 

lebih pantas dan halus, seperti: 

 buta aksara = tuna aksara 

gelandangan = tuna wisma 

7. Makna Kolokatif (Collocative meaning) 

“Collocative meaning consists of the associations a word acquires of the 

meanings of a word which tend to occur in its environment.” Menurut Leech 

(1974: 20), makna kolokatif merupakan makna yang kata terdiri dari asosiasi-

asosiasi yang mendapatkan makna dari suatu kata yang muncul dalam 

lingkungannya. 

Contoh: Kata cantik identik dengan gadis, dan kata tampan identik dengan laki-

laki. 
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Makna konseptual bersifat logis atau denotatif.Makna asosiatif yang dibagi lagi 

atas makna konotatif yakni makna yang muncul terbalik atas makna denotatif.Makna 

stilistika adalah makna yang melibatkan situasi sosial.Makna afektif adalah makna 

yang melibatkan perasaan dan sikap pembicara atau penulis. Makna refleksi 

dihubungkan dengan asosiasi lain, sedangkan makna kolokatif (sanding kata) adalah 

makna yang muncul akibat kata-kata tertentu memiliki pasangan. Makna tematik 

adalah makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dengan cara  mengatur 

pesannya menurut pesanan, fokus, dan penekanan. 

 

2.3 Semiotika 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), berfungsinya 

tanda, dan produksi makna.Dalam Sobur (2009: 95) secara etimoligis, istilah 

Semiotik berasal dari kata Yunani: semeion, yang berarti tanda. Semieon adalah 

istilah yang digunakan oleh orang Greek untuk merujuk kepada sains yang mengkaji 

sistem perlambangan atau sistem tanda dalam kehidupan manusia. Menurut Saussure 

(1974) dalam Saeed (1997: 5), “The study of linguistic meaning is a part of this 

general study of the use of sign systems, and this general study is called 

semiotics.”Saussure menerangkan bahwa ilmu linguistik tentang makna adalah 

bagian dari pembelajaran umum tentang pemakaian sistem-sistem tanda, dan 

pembelajaran ini disebut semiotik.Zoest (1996) dalam Sobur (2009: 95) mengartikan 

semiotik sebagai ilmu tanda (sign) dan segala yang berhubungan dengannya: cara 
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berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, dan pengirimnya oleh mereka yang 

mempergunakannya. 

Shaumyan (1987) mengemukakan bahwa “as a system of signs used as 

instrument of communication and a instrument of the expression of thought, language 

is a social phenomenon of special sort, which can be called a semiotics 

phenomenon”. Shaumyan berpendapat bahwa sebagaisistem tandayang 

digunakansebagaialatkomunikasidanalatekspresipemikiran, bahasamerupakan 

fenomenasosialkhusus, yangbisa disebutfenomenasemiotika. 

Semiotika memahami karya sastra melalui tanda-tanda atau perlambangan-

perlambangan yang ditemui di dalam teks. Teori ini berpendapat bahwa dalam sebuah 

teks itu terdapat banyak tanda dan pembaca atau penganalisis harus memahami apa 

yang dimaksudkan dengan tanda-tanda tersebut. 

Peirce (1931-58) mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning 

yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni tanda (sign), objek (object), dan penafsir 

(interpretant). 
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                                 Sign 

 

Interpretant                                          Object 

 

Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca 

indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hallain di 

luar tanda itu sendiri, sedangkan acuan tanda ini disebut objek. 

Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda 

atau sesuatu yang dirujuk tanda. 

Interpretant atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang 

menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang 

ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.Hal yang 

terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda 

ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. 

 

2.3.1  Jenis Semiotika 

 Menurut Pierce (dalam Saeed, 1997)tanda dalam hubungan dengan acuannya 

dibedakan menjadi tiga tanda yang dikenal dengan ikon, indeks, dan simbol. 
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1. Ikon (Icon) 

“An icon is where there is similarity between a sign and what it represents”  

Ikon adalah adanya kesamaan atau kemiripan antara tanda dengan objek 

acuannya yang bersifat kemiripan.Menurut Sobur (2009:98), ikon merupakan 

sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang serupa dengan bentuk 

objeknya. 

Contoh:        (A portrait)            

 

2. Indeks (Index) 

“An index is where the sign is closely associated with its signified, often in a 

causal relationship.” 

Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat 

dengan petanda atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Menurut 

Sobur (2009:98), indeks merupakan sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai 

penanda yang mengisyaratkan petandanya. 

 

Contoh:                   Natural signs (smoke, thunder, footprints) 

 

   

  (Asap sebagai tanda adanya api oleh api, asap  

merupakan indeks) 
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3. Symbol (Symbol) 

“A symbol is where there is only a conventional link between the sign and its 

signified.”  

Simbol adalah dimana hanya ada hubungan konvensional antara tanda dan apa 

yang diwakilinya.Menurut Ogden dan Richard (Sobur, 2009: 159) simbol atau 

lambang memiliki hubungan asosiatif dengan gagasan atau referensi serta 

referen atau dunia acuan. Menurut Sobur (2009:98), simbol merupakan sesuatu 

yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang oleh kaidah secara kovensi 

telah lazim digunakan dalam masyarakat. 

 

Contoh:  Morse code, traffic lights, national flags. 

 

 

Ikon, indeks, simbol merupakan perangkat hubungan antara dasar (bentuk), 

objek (referent) dan konsep (interpretan atau reference). 

 

2.3.2 Warna 

 Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna 

(berwarna putih).Warna merupakan elemen penting dalam semua lingkup disiplin 

seni rupa, bahkan secara umum warna merupakan bagian penting dari segala aspek 

kehidupan manusia.Masing-masing warna mampu memberikan respons secara 
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psikilogis. Molly E. Holzschlag, pakar warna dalam tulisannya Creating Color 

Scheme dalam Kusrianto (2007: 47) dan Darmaprawira (2002) membuat daftar 

mengenai kemampuan masing-masing warna memberikan respons secara psikologis 

sebagai berikut: 

1) Merah 

Merah adalah warna terkuat dan paling menarik perhatian.Warna merah 

mengartikan kekuatan, bertenaga, kehangatan, nafsu, cinta, agresivitas, 

bahaya. Merah melambangkan kesan energi, hasrat, keberanian, simbol dari 

api, pencapaian tujuan, darah, resiko, ketenaran, cinta, perjuangan, perhatian, 

perang, bahaya, kecepatan, panas, kekerasan. Warna ini dapat 

menyampaikan kecenderungan untuk menampilkan gambar dan teks secara 

lebih besar dan dekat. 

2) Biru 

Warna biru mengartikan kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, 

kebersihan, perintah. Biru memberikan kesan komunikasi yang baik, 

kebijakan, perlindungan, tenang, kelembutan, dinamis, air, laut, kreativitas, 

cinta, kedamaian, kepercayaan, loyalitas, kepandaian, panutan, kekuatan dari 

alam, kesedihan, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, pesan, ide, berbagi, 

idealisme, persahabatan dan harmoni, kasih sayang. Obyek dan gambar biru 

pada dasarnya dapat menciptakan perasaan yang dingin dan tenang.  
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3) Hijau 

Warna hijau mengartikan alami, kesehatan, pandangan yang enak, 

kecemburuan, pembaruan.Hijau menunjukkan warna bumi, penyembuhan 

fisik, kelimpahan, keajaiban, tanaman dan pohon, kesuburan, pertumbuhan, 

muda, kesuksesan materi, pembaharuan, daya tahan, keseimbangan, 

ketergantungan dan persahabatan. 

4) Kuning 

Warna kuning mengartikan optimis, harapan, filosofi, ketidakjujuran/ 

kecurangan, pengecut, penghianatan. Kuning merujuk pada matahari, 

ingatan, imajinasi logis, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, 

kehangatan, loyalitas, tekanan mental, persepsi, pemahaman, kebijaksanaan, 

penghianatan, kelemahan, penakut, aksi, idealisme, optimisme, imajinasi, 

harapan, musim panas, filosofi, ketidak pastian, resah dan curiga.  

5) Ungu 

Warna ungu mengartikan spiritual, misteri, keagungan, perubahan, bentuk, 

galak, arogan.Ungu menunjukkan pengaruh, pengetahuan yang tersembunyi, 

aspirasi yang tinggi, kebangsawanan, upacara, pencerahan, telepati, empati, 

intuisi, kepercayaan yang dalam, ambisi, magic atau keajaiban, harga diri.  

6) Orange 

Warna orange mengartikan energi, keseimbangan, kehangatan.Orange 

menunjukkan antusiasme, persahabatan, pencapaian bisnis, karier, 

kesuksesan, kesehatan pikiran, keadilan, daya tahan, kegembiraan, gerak 
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cepat, sesuatu yang tumbuh, ketertarikan, independensi.Disamping itu warna 

Orange memberi kesan yang kuat pada elemen yang dianggap penting. 

7) Coklat 

Warna coklat mengartikan bumi, dapat dipercaya, nyaman, bertahan.Coklat 

menunjukkan persahabatan, kejadian yang khusus, pemikiran yang 

materialis, reliabilitas, kedamaian, produktivitas, praktis, kerja keras. 

8) Abu- abu 

Warna abu- abu mengartikan intelek, futuristic, modis, kesenduan, 

merusak.Abu-abu mencerminkan keamanan, kepandaian, tenang dan serius, 

kesederhanaan, kedewasaaan, konservatif, praktis, kesedihan, bosan, 

profesional, kualitas, diam, tenang. 

9) Putih 

Warna putih mengartikan kemurnian/ suci, bersih, kecermatan, innocent 

(tanpa dosa), steril, kematian.Putih menunjukkan kedamaian, permohonan 

maaf, pencapaian diri, spiritualitas, kedewaan, kesederhanaan, 

kesempurnaan, kebersihan, cahaya, takbersalah, keamanan, persatuan. 

10)  Hitam 

Warna hitam mengartikan kekuatan, seksualitas, kemewahan, kematian, 

misteri, ketakutan, ketidakbahagiaan, keanggunan. Hitam melambangkan 

perlindungan, pengusiran, sesuatu yang negatif, mengikat, kekuatan, 

formalitas, kekayaan, kejahatan, perasaan yang dalam, kesedihan, 

kemarahan, sesuatu yang melanggar (underground), modern music, harga 

diri, anti kemapanan. 
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 Para ilmuan yakin bahwa persepsi visual terutama bergantung kepada 

interpretasi otak terhadap sesuatu yang diterima oleh mata.Warna adalah suatu hal 

yang penting dalam menentukan respons dari orang, menjadi hal pertama yang dilihat 

oleh seseorang,setiap warna akan memberikan kesan dan identitas tertentu,walaupun 

hal ini tergantung dari latar belakang pengamatnya juga dapat mempengaruhi jiwa 

manusia dengan kuat untuk merepresentasikan tujuan yang diinginkan. 

 


