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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sintaksis 

     McManis et al. (1997:70) dalam bukunya yang berjudul Language Files 

mengemukakan bahwa “Syntax is the study of the structure of sentence. It 

attempts to uncover the underlying principles, or rules, for constructing well-

formed sentences of particular language.” Dari pengertian yang dikemukakan 

McManis, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah ilmu yang digunakan untuk 

meneliti atau menganalisis struktur kalimat. 

     Dalam linguistik, kata “Sintaksis” berasal dari bahasa Yunani  yaitu “Sun” 

yang berarti “dengan” dan “tattein” yang berarti “menempatkan”. Jadi secara 

etimologi istilah sintaksis berarti menempatkan bersama kata-kata menjadi 

kelompok kata atau kalimat (Verhaar, 1997:70). 

     Sujatna (2007:1) dalam bukunya yang berjudul English Syntax for Beginners 

mengungkapkan bahwa  

Syntax originates from The Greek words “syn” meaning “co” or 

“together” and taxis meaning “sequence, order, arrangement”. It can in 

linguistics be described as the study of the rules, or “patterned relations” 

that govern the way the words in a sentence come together.  Some 

grammarians say that syntax is the grammatical arrangement of words in 

sentence or a systematic orderly arrangement.  

 

     Dari pengertian yang dinyatakan oleh Sujatna, kata sintaksis berasal dari 

bahasa Yunani  yaitu “syn” yang berarti “bersama” dan “taxis” yang berarti 

“rangkaian”. Dalam linguistik, sintaksis dapat dideskripsikan sebagai ilmu yang 

mempelajari aturan atau hubungan berpola yang mengatur cara kata-kata 

digabungkan dalam kalimat. 
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     Menurut Verhaar dalam bukunya yang berjudul Pengantar Linguistik 

(2004:161) sintaksis adalah “Tata Bahasa membahas hubungan antar kata dalam 

tuturan. Salah satu tuturan adalah kalimat. Sintaksis dianggap menyangkut 

hubungan gramatikal antar kata dalam kalimat”. 

     Dari keempat pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa sintaksis adalah 

cabang linguistik yang mempelajari semua hubungan antar kata dan bagaimana 

kata-kata tersebut disusun sehingga membentuk konstruksi yang lebih besar yaitu 

frasa, klausa, dan kalimat, membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata 

lain atau dengan unsur-unsur lain sehingga membentuk suatu satuan ujaran. 

 

2.1.1 Kategori Sintaktis  

     Kategori sintaktis disebut juga kelas kata atau dalam bahasa inggris dinamakan 

part of speech. Menurut O‟Grady (1997:164) dalam bukunya yang berjudul 

Syntax: The Analysis of Sentence Structure, menyebutkan bahwa 

A fundamental fact about words in all human languages is that they can be 

grouped together into a relatively small number of classes, called syntactic 

categories. This classification reflects a variety of factors, including the type 

of meaning that words express, the type of affixes that they take, and the type 

of structures in which they can occur. 

 

     Dari pendapat di atas, O‟Grady menyebutkan bahwa kata-kata dalam semua 

bahasa manusia dapat dikelompokkan dalam jumlah yang relatif kecil, ini yang 

disebut dengan kategori sintaktis. Hal ini mencerminkan berbagai faktor, yaitu 

jenis makna dari yang diekspresikan oleh kata itu sendiri, jenis afiks, dan jenis 

struktur. 

     Menurut O‟Grady (1997:164), kategori sintaktis ada dua macam, yaitu kategori 

leksikal dan kategori non-leksikal. Lebih lanjut O‟Grady (1997) membagi 
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kategori leksikal ke dalam lima bagian, O‟Grady (1997:164) mengatakan “These 

elements, which are often called lexical categories, play a very important role in 

sentence formation”, kategori leksikal adalah bagian penting dalam proses 

pembentukan kalimat, yaitu: 

1. Noun 

Aarts (1997:24) berpendapat bahwa “Nouns are defined as words that denote 

people, animals, things, or places”. Definisi tersebut menunjukkan noun atau kata 

benda didefinisikan sebagai kata yang merujuk kepada orang, hewan, benda, atau 

tempat. Noun hanya bisa menduduki fungsi subjek dan objek. 

Contoh: Willy kicks the ball. 
     S   O 

Pada kalimat di atas, yang dikategorikan sebagai noun yaitu kata Willy dan the 

ball. Willy berfungsi sebagai subjek, sedangkan the ball berfungsi sebagai objek. 

Maka, noun bisa menduduki fungsi subjek dan objek. 

2. Verb 

O‟Grady, et al. (1993:602) mengemukakan bahwa “Verb is a major lexical 

category whose members designate actions, sensation, and states”. Pernyataan 

tersebut menjelaskan bahwa verb adalah salah satu kategori leksikal besar yang 

merujuk pada tindakan, perasaan, dan keadaan. Verb hanya bisa menduduki 

fungsi predikat.  

Contoh: Willy reads a book. 
    P 

Pada kalimat tersebut, kata reads merupakan verb dan hanya menduduki fungsi 

predikat. 
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3. Adjective 

Aarts (1997:30) menyatakan bahwa “Adjectives as words that can modify noun”. 

Definisi tersebut menjelaskan adjective sebagai kata yang dapat menerangkan 

nomina. Adjective diletakkan sebelum noun. 

Contoh: Willy is a busy person. 

Pada contoh di atas, yang dikategorikan sebagai adjective yaitu kata busy, karena 

bersifat menerangkan kata benda. 

4. Preposition 

O‟Grady, et al. (1996:725) menjelaskan bahwa “Preposition is a lexical category 

that functions as the head of a prepositional phrase and occurs before its 

complement”. Pernyataan tersebut mengemukakan preposition adalah suatu 

kategori leksikal yang berfungsi sebagai induk dalam prepositional phrase dan 

muncul sebelum pelengkapnya.  

Contoh: He runs into the class. 

Pada contoh di atas, yang dikategorikan sebagai preposition yaitu kata into, yang 

menunjukkan hubungan antara kata runs dan kata the class. 

5. Adverb 

Aarts (1997:42) mengungkapkan bahwa “Adverbs modify verbs, adjectives, or 

other adverbs”. Definisi tersebut menjelaskan adverbia menerangkan verba, 

ajektiva, atau adverbia lain. 

Contoh:  Willy is extremely busy. 

Dalam kalimat tersebut, kata yang dikategorikan sebagai adverb adalah extremely. 

Kata tersebut menerangkan verba busy. 
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     O‟Grady (1997:165) juga menyebutkan “Languages may also contain 

nonlexical or functional categories. Such elements generally have meanings that 

are harder to define and paraphrase than those of lexical categories”, bahasa juga 

mengandung kategori non-leksikal atau fungsional, unsur-unsur kategori non-

leksikal ini umumnya memiliki makna yang lebih sulit didefinisikan daripada 

kategori leksikal . Kategori non-leksikal ini terdiri dari 5 jenis, yaitu: 

1. Determiner  

Aarts (1997:26) mengatakan bahwa “Determiners which specify more precisely 

the meaning of the nouns they precede”. Paparan tersebut menjelaskan determiner 

menerangkan secara spesifik makna dari nomina. 

Contoh:  The headmaster is not here. 

Pada kalimat di atas, kata the dikategorikan sebagai determiner karena kata 

tersebut merupakan penentu dari noun. 

2. Qualifier 

Qualifier adalah kata yang menerangkan frekuensi dari verb, disebut juga dengan 

pemberi sifat. 

Contoh: They are always playing football every day. 

Pada contoh di atas, kata always dikategorikan sebagai qualifier, yaitu kata yang 

menerangkan frekuensi dari verba are playing. 

3. Degree word 

O‟Grady, et al. (1993:575) memaparkan bahwa “Degree word is a category that 

specify the extent of adjectives or adverbs”. Definisi tersebut dapat diartikan 

degree word merupakan salah satu kategori yang menerangkan tingkatan dari 

adjektiva atau adverbial. 
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Contoh: I ran very quickly. 

Pada kalimat tersebut, kata very merupakan degree word karena kata tersebut 

menegaskan  adverb Quickly. 

4. Auxiliary Verb 

O‟Grady, et al. (1993:570) menyatakan bahwa “Auxiliary is a verb that serves as 

the specifier of a main verb (also called a helping verb)”. Dari batasan tersebut 

dapat dijelaskan bahwa kata kerja bantu adalah kata kerja yang muncul sebagai 

penentu dari kata kerja utama. 

Contoh: I do love my wife. 

Pada contoh tersebut, kata do merupakan kata kerja pelengkap untuk kata kerja 

love, maka kata do dikategorikan sebagai auxiliary verb 

5. Conjunction 

O‟Grady, et al. (1993:573) menjelaskan bahwa Conjunction is a minor lexical 

category whose members serve to join categories of the same type. Definisi 

tersebut menegaskan bahwa konjungsi merupakan salah satu kategori leksikal 

kecil atau non-leksikal yang anggotanya menghubungkan kategori dari jenis yang 

sama. 

Contoh:  Rose is young and success. 

Kata and pada kalimat di atas merupakan conjunction karena kata tersebut 

berfungsi menghubungkan kata young dan success. 

 

2.1.2 Frasa 

     Frasa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di bawah tataran 

klausa. Miller (2002:54) dalam bukunya yang berjudul Introduction to English 
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Syntax mengemukakan bahwa “Phrase is a group of words without a verb that 

form part of a sentence.” Dengan kata lain frasa merupakan kelompok kata tanpa 

kata kerja yang membentuk bagian dari suatu kalimat. Richard et al. (1985:39) “A 

phrase is a group of two or more words which can be used as a grammatical unit 

within a sentence.” Frasa adalah kelompok yang terdiri atas dua kata atau lebih 

yang biasa digunakan sebagai unit gramatikal dalam sebuah kalimat. 

     Mengenai jenis-jenis frasa akan diuraikan pada lima butir berikut ini sesuai 

dengan pendapat Miller (2002:19): 

 

2.1.2.1 Frasa Nomina 

     Menurut Lucas (2002:360), “Noun phrase is the words that we have grouped 

together as a noun can all combine with determiners and adjectives to form larger 

phrases”. Frasa nomina adalah kata-kata yang mempunyai kelompok sebagai kata 

benda yang digabungkan dengan determiner dan adjektiva untuk membentuk 

frasa yang lebih besar. 

Contoh: She is a beautiful girl. 

     Pada contoh di atas, a beautiful girl adalah frasa nomina yang terdiri dari kata 

a yang merupakan determiner, sebuah adjektiva beautiful, dan nomina girl yang 

merupakan head dari frasa tersebut. 

 

2.1.2.2 Frasa Verba 

     Masih dari pendapat Lucas (2002:361), “A verb together with its dependents, 

excluding its subject, may be identified as a verb phrase”. Frasa verba merupakan 
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sebuah verba yang digabungkan dengan kata lainnya, tetapi tidak termasuk 

subjeknya. 

Contoh: The students take the book. 

     Frasa take the book merupakan frasa verba karena terdiri dari verba take yang 

merupakan head dari frasa tersebut. Head tersebut dimodifikasi oleh frasa nomina 

the book. 

 

2.1.2.3 Frasa Preposisi 

     Dengan referensi yang sama, menurut Lucas (2002:360), “Prepositional 

phrase is the class of the words making up the minor lexical category of 

preposition includes such items as into, before, in, on”. Frasa preposisi adalah 

kelas kata yang membentuk kategori leksikal preposisi. 

Contoh: A man with a gun. 

     Frasa di atas merupakan frasa preposisi yang terdiri atas preposisi with, yang 

merupakan head dari frasa tersebut, dan dimodifikasi oleh determiner a, dan 

nomina gun. 

 

2.1.2.4 Frasa Adverbia 

     Frasa adverbia menurut Lucas (2002:362) yaitu “Adverbial phrase consist of 

an adverb and an optional specifier”. Frasa adverbia terdiri dari adverb dan 

specifier. 

Contoh: He walks very slowly. 
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     Frasa very slowly merupakan frasa adverbia, yaitu terdiri dari kata very yang 

merupakan degree word yang berfungsi sebagai specifier, dan adverbia slowly 

yang merupakan head dari frasa tersebut. 

 

2.1.2.5  Frasa Adjektiva 

     Masih bersumber pada Lucas (2002:361), “Adjectival phrase with an adjective 

as a head”. Frasa adjektiva menjadikan adjektiva sebagai head. 

Contoh: She is very beautiful. 

     Frasa adjektiva di atas terdiri atas dua kata, yaitu kata very yang merupakan 

degree word yang berfungsi sebagai specifier dan kata beautiful sebagai adjektiva 

yang merupakan head dari frasa tersebut. 

 

2.1.3 Unsur Pembentuk Frasa 

     Frasa terdiri dari dua unsur pembentuk, yaitu unsur pusat (head), dan modifier. 

Sesuai dengan pendapat Hippisley, et al. (2002:123) yaitu: 

The notion of head and modifier is inherent to many grammatical 

descriptions. It is assumed in Dependency Gramma, X-bar grammar, 

Generalized Phrase Structure Grammar, Head Driven Phrase Structure 

Grammar in Word Grammar Approaches to the lexicon. In a syntactic 

construction one of the constituents acts as the head, or core of the prhase, 

and the other contitents as dependents on it, or modifiers of it. 

 

     Menurut Hippisley et al., gagasan mengenai unsur pusat (head) dan modifier 

terdapat pada sejumlah teori tata bahasa. Gagasan tersebut terdapat pada teori 

Dependency Grammar, X-bar Grammar, Generelized Phrase Structure Grammar, 

Head-Driven Phrase Structure grammar dan pada Word Grammar approaches to 

the lexicon. Menurut Hippisley et al. dalam suatu konstruksi sintaksis, salah satu 

unsur pembentuknya berfungsi sebagai head (unsur pusat), yang merupakan inti 
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dari frasa, sementara unsur-unsur pembentuknya yang lain terikat padanya, atau 

menjadi modifier 

1. Head 

Menurut Richards, et al., (1989:128), “head is the central part of phrase 

(other elements in the phrase are in some grammatical or semantic 

relationship to the head”, artinya yaitu head merupakan pusat dari frasa, 

sementara elemen-elemen lainnya menjadi bagian yang terkait dengan unsur 

pusat. 

Contoh: a nice red shirt 

 H 

2. Modifier 

Terkait dengan modifier, Kridalaksana (2001:139) berpendapat bahwa 

modifier merupakan unsur yang membatasi, memperluas, menyifatkan head. 

Selanjutnya Kies membagi modifier menjadi dua macam, yaitu pre-modifier 

dan post-modifier. 

a. Pre-modifier 

Kies (1995:96) mengatakan bahwa, “premodification, which comprises all the 

modifying or describing constituents before the head, other than determiners”, 

pre-modifier merupakan konstituen yang memodifikasi atau menjelaskan 

konstituen sebelum head, selain determiner. 

Contoh: a nice red shirt 

Pre-M 

b. Post-modifier yaitu “post-modification, those which comprises all the 

modifying constituents placed after head (Kies, 1995:96), yaitu post-

modifier merupakan konstituen yang memodifikasi setelah head. 
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Contoh: The boy with brown hair 

    Post-M 

 

2.1.4 Struktur Frasa 

     Menurut pendapat Yule (1998:106), secara sintaktis bahasa Inggris, pembentukan 

struktur suatu frasa memiliki aturan tersendiri atau juga disebut dengan phrase 

structure rules. Struktur frasa pada bidang sintaktis dapat diartikan sebagai 

pengelompokan atau urutan kata yang sesuai dengan kaidah sintaktis yang berlaku. 

Suatu frasa memiliki head sebagai bagian utama yang menerangkan frasa tersebut 

sebagai aturan dalam pembentukan suatu frasa. 

     Posisi frasa pada tingkatan sitaktis secara hierarki berada di atas kelas kata dan 

berada satu tingkat di bawah klausa. Frasa terdiri dari satu atau lebih satuan kata dan 

memiliki beberapa jenis struktur frasa sesuai dengan kategori konstituen yang 

membentuk frasa tersebut. 

     Dalam aturan bahasa Inggris, Yule (1998:106) memaparkan urutan kata dalam 

frasa nomina memiliki aturan dalam pembentukan struktur frasa. Pembentukan 

struktur frasa dalam bahasa Inggris menurut Yule adalah sebagai berikut: 

a. NP → (Det) (Adj) + N + PP (CP) 

Contoh: The beautiful girl with white dress 
   Det Adj   N PP 

Contoh frasa di atas merupakan frasa nomina. Terdiri dari determiner yaitu kata 

the, kata beautiful yang dikategorikan sebagai adjektiva, sebuah nomina girl yang 

merupakan head dari frasa tersebut, dan frasa with white dress yang merupakan 

frasa preposisi. 

b. VP → V + NP + (PP) (Adv) 
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Contoh: Put the book on the shelf neatly 
    V  NP        PP          Adv 

Frasa di atas merupakan contoh frasa verba atau. Frasa tersebut terdiri dari verba 

put yang merupakan head dari frasa tersebut, lalu dimodifikasi oleh frasa nomina 

the book, frasa preposisi on the shelf, dan ditambahkan adverbia neatly yang 

menjelaskan head dari frasa tersebut. 

c. PP → Prep + NP 

Contoh: On the shelf 
   Prep    NP 

Contoh di atas merupakan frasa preposisi, yaitu preposisi On sebagai head dari 

frasa tersebut, dan dimodifikasi oleh frasa nomina the self. 

d. AdvP → Deg + Adv 

Contoh: Very quickly 
   Deg    Adv 

Contoh di atas menggambarkan bahwa frasa adverbia terdiri dari degree word 

yang berfungsi sebagai specifier dan unsur adverbia (Adv) sebagai head dari frasa 

tersebut. 

e. AP → Deg + Adj 

Contoh: Very expensive 
  Deg      Adj 

Contoh tersebut menunjukkan bahwa Frasa adjektiva terdiri dari degree word 

yang berfungsi sebagai specifier dan juga adjektiva yang merupakan head dari 

frasa tersebut. 

     Selanjutnya menurut Yule (1998:107), menilai verb phrase sebagai bagian 

terpenting dalam pembentukan kalimat atau tingkatan sintaktis tertinggi memiliki 

dua bentuk umum. Pertama, verba diikuti oleh frasa nomina, kemudian frasa 
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preposisi. Kedua, frasa verba diawali oleh kelompok kata kerja bantu (auxiliary) 

kemudian diikuti oleh verba. 

a. VP → V (NP) (PP) 

Contoh: Bring the book to my class 
       V      NP  PP 

Frasa verba di atas terdiri dari verba bring yang merupakan head dari frasa 

tersebut, kemudian diikuti oleh frasa nomina the book, dan frasa preposisi to my 

class. 

b. VP → Aux VP 

Contoh: Have been waiting outside for you 
Aux  VP 

Contoh di atas merupakan frasa verba yang terdiri dari have been yang 

dikategorikan sebagai kata kerja bantu, dan frasa verba waiting outside for you, di 

mana kata waiting merupakan verba yang menjadi head dari frasa tersebut. 

O‟Grady juga memaparkan struktur frasa dalam bahasa Inggris sebagai berikut: 

a. NP → Det + N + PP 

Contoh: The books about the war 
   Det N PP 

Contoh di atas menggambarkan bahwa frasa nomina dapat dibentuk oleh 

determiner yaitu kata the, nomina books yang merupakan head dari frasa 

tersebut, dan sebuah frasa preposisi about the war. 

b. AP → Deg + A + PP 

Contoh: Quite certain about Marry 
     Deg       A         PP 

Contoh tersebut merupakan frasa adjektiva yang terdiri dari degree word 

yaitu kata quite, sebuah adjektiva certain yang berfungsi sebagai head dari 
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frasa tersebut, dan frasa preposisi about Marry yang memodifikasi head 

dari frasa tersebut. 

c. PP → Deg + P + NP 

Contoh: Almost in the house 

Contoh frasa di atas yaitu frasa preposisi yang terdiri dari kata almost yang 

merupakan degree word, kata in yang berkategori preposisi sekaligus 

berfungsi sebagai head dari frasa tersebut, dan frasa nomina the house. 

d. VP → Qual + V + NP 

Contoh: Never eat a hamburger 

Pada contoh di atas, frasa never eat hamburger merupakan frasa verba 

yang terdiri dari qualifier never, verba eat yang merupakan head dari frasa 

tersebut, dan frasa nomina a hamburger yang menjelaskan dan 

memodifikasi head dari frasa tersebut yaitu eat. 

     Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur frasa 

merupakan bagian dari struktur sintaktis karena frasa adalah salah satu konstituen 

dari tataran sintaktis. Struktur frasa memiliki aturan dalam pengelompokan satuan 

kata dalam pembentukan suatu frasa yang memiliki head sebagai bagian yang 

diterangkan oleh konstituen lainnya sebagai modifier yang membentuk frasa 

tersebut. 

 

2.2 Semantik 

     Semantik sebagai istilah di dalam ilmu bahasa mempunyai pengertian tertentu. 

Kata semantik dalam bahasa indonesia (Inggris:semantics) berasal dari bahasa 

Yunani sema (kata benda yang berarti “tanda”atau “lambang” kata kerjanya 
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adalah semaino yang berarti “menandai” atau “melambangkan”. Hal tersebut 

dikemukakan oleh Chaer dalam bukunya yang berjudul Pengantar Semantik Bahasa 

Indonesia. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini sebagai padanan kata sema itu 

adalah tanda linguistik (Perancis: signé linguistique) seperti yang dikemukakan oleh 

Ferdinand de Saussure (1966), yaitu terdiri dari (1) komponen yang mengartikan, 

yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan (2) komponen yang diartikan atau 

makna dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini adalah merupakan 

tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau atau yang dilambanginya adalah 

sesuatu yang berbeda diluar bahsa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. 

     Verhaar (1990), dalam bukunya yang berjudul Pengantar Linguistik, 

mengemukakan bahwa semantik (Inggris: semantics) berarti teori makna atau teori 

arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. O‟Grady, et 

al. (1997:268) menyatakan bahwa “Semantics is the study of meaning in human 

language,” maksudnya adalah studi atau pembelajaran mengenai makna di dalam 

bahasa manusia. 

     Menurut Palmer (1976: 1) “Semantics is the technical term used to refer to the 

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

linguistics.” Menurut pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa semantik 

merupakan suatu bagian dari bahasa, dan semantik itu sendiri merupakan bagian dari 

linguistik. 

 

2.2.1 Makna 

     Menurut pandangan Sausure (dalam Chaer 1994: 286), makna adalah 

“pengertian” atau “konsep” yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. 



23 
 

Menurut Sausure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur yaitu (1) yang 

diartikan (Perancis: signifie, Inggris: signified) dan (2) yang mengartikan 

(Perancis: signifiant, Inggris: Signifier). Yang diartikan (signifie, signified) 

sebenarnya tidak lain pada konsep atau makna dari suatu tanda bunyi. Sedangkan 

yang mengartikan (signifiant, signifier) adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari 

fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik 

terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa 

(intralingual) yang biasanya merujuk atau mengacu kepada suatu referensi yang 

merupakan unsur luar bahasa (extralingual). Menurut Kridalaksana (2001:132), 

makna adalah maksud si pembicara; pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman 

persepsi/perilaku manusia atau sekelompok manusia. 

     Dalam bukunya yang berjudul Semantics, Leech (1974:19) membedakan 

makna pada unsur-unsur yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 

 

2.2.1.1 Makna Konseptual 

    Menurut Leech (1974), “Conceptual meaning is sometimes called denotative 

meaning or cognitive meaning, it is widely assumed to be the central factor in 

linguistic communication”. dapat diartikan bahwa makna konseptual terkadang 

disebut juga dengan makna denotatif, yang secara luas diasumsikan menjadi faktor 

utama dalam komunikasi linguistik. 

Contoh: kata woman dapat diartikan dengan human, female, adult 

     Menurut Suwandi (2008:73), makna konseptual disebut juga makna denotatif, 

yaitu makna kata yang masih merujuk pada acuan dasarnya sesuai dengan konvensi 
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bersama. Makna denotatif sendiri merupakan makna yang lugas, dasar dan apa 

adanya. 

     Hal ini diperkuat dengan apa yang dikemukakan oleh Chaer (1994:292), yaitu 

makna konseptual adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang 

dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. 

 

2.2.1.2 Makna Konotatif 

     Menurut pendapat Leech (1974: 40-41), “Connotative meaning is the 

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

its purely conceptual content. Menurut Leech makna konotatif adalah nilai 

komunikatif yang dimiliki oleh ungkapan berdasarkan atas apa yang diacunya dan 

melebihi makna konseptualnya.  

Contoh: makna konotatif dari woman yaitu gregarious, having maternal instinct or 

typical attributes of womanhood such as „babbling‟. 

 

2.2.1.3 Makna Sosial 

     Masih bersumber dari Leech (1974), “Social meaning is that which a piece of 

language conveys about the social circumtances of its use. We recognize some 

words or pronunciations as being dialectal. Other features of language tell us 

something of the social relationship between the speaker and hearer.”, makna 

sosial adalah di mana suatu satuan bahasa menggambarkan keadaan sosial 

penggunanya, seperti yang kita ketahui ada beberapa kata atau pengucapan 

sebagai dialek, dan bahasa yang menggambarkan suatu hubungan sosial antara 

penutur dan pendengar. 
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Contoh: rumah, pondok, istana, keraton, kediaman, tempat tinggal, dan residensi. 

 

2.2.1.4 Makna Afektif 

     Leech (1974) berpendapat bahwa “Affective meaning is largely a parasitic 

category in the sense that to express our emotions we rely upon the mediation of 

other categories of meaning - conceptual, connotative, or stylistic”, yaitu makna 

afektif adalah sebagian besar kategori yang berisfat parasit dalam artian bahwa 

untuk mengekspresikan emosi, kita mengandalkan perantaraan kategori lain dari 

makna - konseptual, konotatif, atau stilistik. 

Contohnya yaitu pada saat seseorang berbicara sopan dengan maksud membuat 

orang lain diam: “I'm terribly sorry to interrupt, but I wonder if you would be so 

kind as to lower your voices a little” daripada menggunakan kalimat “Will you 

belt up?” 

 

2.2.1.5 Makna Reflektif 

      Makna reflektif adalah makna yang muncul dalam makna konseptual ganda 

dimana pengertian suatu kata membentuk pengertian lain. 

 Contoh: kata „aduh‟, „oh‟, „ah‟, dan „wah‟. 

 

2.2.1.6 Makna Kolokatif 

     Leech (1974:20) berpendapat bahwa makna kolokatif mengandung asosiasi-

asosiasi dari suatu kata yang muncul dalam lingkungan kata-nya. Kata yang 

berkolokasi telah memiliki pasangannya sendiri. 

Contoh: kata tampan identik dengan laki-laki, kata gadis identik dengan cantik. 
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2.2.1.7 Makna Tematik 

      Menurut Leech (1974:22) makna tematik adalah makna yang dikomunikasikan 

oleh penutur atau penulis dengan cara mengatur pesannya dalam bentuk perintah, 

fokus, dan penekanan. 

 Contoh: “Mereka berhenti di ujung koridor” 

“Di ujung koridor, mereka berhenti” 

 

2.3 Tagline 

     Istilah tagline berasal dari bahasa Inggris. Kata ini belum ada padanan katanya 

dalam bahasa Indonesia, juga belum ada di KBBI. Merujuk kepada kamus-kamus 

bahasa Inggris, pengertian tagline identik dengan slogan. Tagline adalah rangkaian 

kata-kata, frasa, atau kalimat pendek yang dipakai untuk mengasosiasikan sebuah 

brand (merek) atau perusahaan di benak konsumen, misalnya tagline lampu Philips 

"Terus Terang Philips Terang Terus". Eric Swartz, seorang penulis dan ahli brand 

tagline mendefinisikan tagline sebagai "susunan kata yang ringkas (biasanya tidak 

lebih dari 7 kata), diletakkan mendampingi logo dan mengandung pesan brand yang 

kuat ditujukan kepada pendengar tertentu". Secara bahasa, menurut kamus, tagline 

adalah: 1. a catchphrase or slogan, especially as used in advertising, or the 

punchline of a joke. (Oxford Dictionaries). 2. [1] a final line (as in a play or joke); 

especially: one that serves to clarify a point or create a dramatic effect; [2] a 

reiterated phrase identified with an individual, group, or product. (Merriam-

Webster). Ringkasnya, tagline adalah kata atau frasa yang mudah diingat dan 

digunakan oleh kelompok atau bisnis untuk menarik perhatian. 


