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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini 

yaitu penelitian tentang adverbia dan TTA. Penelitian mengenai adverbia 

telah dilakukan terhadap beberapa bahasa dan beberapa aspek. Penelitian 

adverbia terhadap bahasa tertentu, di antaranya bahasa Minangkabau, bahasa 

Rusia, bahasa Jawa, Bahasa Jepang, dan lain-lain. Penelitian adverbia Bahasa 

Minangkabau menunjukkan hasil bahwa bahasa Minangkabau mempunyai 

sepuluh macam APM (adverbia penanda modalitas) yang asli yaitu : (1) ka, 

kan, akan (Kridalaksana, 1986:82-83). Prihandari (2012) menyatakan bahwa 

adverbia mengungkapkan penjelasan atau tingkatan dari suatu keadaan atau 

kondisi. Nomina yang dimodifikatorinya  adalah nomina arah atau nomina 

yang menyatakan jumlah. 

Penalitian adverbia pada bahasa Inggris telah diteliti oleh Marliah 

(2006). Marliah (2006) meneliti “Adverbia Temporal Berpreposisi dalam 

Bahasa Ingris”. Terdapat 4 hasil penelitian Marliah. (1) Struktur adverbia 

temporal berpreposisi. (2) Preposisi yang membentuk adverbia temporal 

dalam bahasa Inggris yaitu preposisi tunggal, ganda, dan gabungan. (3) 

Makna temporal yang ada dalam adverbia temporal (berdasarkan titik waktu, 

durasi, sekitar, dan frekuensi).(4) Preposisi yang dilesapkan, manasuka, dan 

yang wajib hadir dalam adverbia temporal. 

Persamaan penelitiaan Marliah (2006) dengan penelitian ini adalah 

meneliti adverbia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 
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penelitian tersebut mengkaji adverbia temporal dalam bahasa Inggris, 

sedangkan penelitian ini mengkaji adverbia penanda modalitas 

menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan dalam TTA berbahasa 

Indonesia. 

Cristiana (2008) melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis 

adverbia verba dalam bahasa Rusia dan pengungkapan maknaknya dalam 

bahasa Indonesia berdasarkan, bentuk, makna, kategori modifikator, posisi 

adverbia verba dan implikasi semantiknya, dan bentuk pengungkapan 

maknanya dalam bahasa Indonesia. (1) berntuk adverbia verba yang berdiri 

dari perfektif dan imperfektif. (2) makna adverbia verba, temporal, cara, 

kausal, kondisional, tujuan, konsesif, komparatif, komitatif, dan atributif. (3) 

kategori modifikator adverbia verba yang ditemukan, nomina, verba 

adjektiva, pronominal, dan numeralia yang berupa kata. Sedangkan yang 

berupa frase nominal, frase pronominal, frase verba, frase adjektifa, frase 

numeralia, dan frase prepoposisional. (4) Adverbia verba dapat diposisikan 

dalam pre-posisi, inter-posisi, dan post-posisi. (5) bentuk pengungkapan 

makna adverbia verba dalam bahasa Indonesia adalah bentuk morfologis dan 

dua bentuk sintaksis yaitu frase dan klausa subordinatif. 

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Cristiana adalah meneliti tentang abverbia. Perbedaannya, (1) bahasa yang 

diteliti bahasa Rusia dalam empat novel terjemahan, sementara penelitian ini 

mengkaji adverbia pada TTA, (2) penelitian Cristina hanya membahas 

adverbia verba sedangkan penelitian ini membahas struktur adverbia penanda 

modalitas dalam TTA. 
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Penelitian Prihandari (2012) meneliti “Struktur Frase Nominal dalam 

Bahasa Jepang” hasil penelitian Prihandari menunjukkan bahwa struktur frasa 

nominasangat variatif. Modifikator frasa nomina tersebut didominasi oleh 

kelas kata yang berkategori nomina modifikator, verba positif maupun 

negatif, numeral, dan adjektiva.sedangkan keterangan dan demonstrative 

muncul dalam satu kalimat. Modifikator selain berbebtuk kelas kata dan 

frase, juga berbebtuk klausa. 

Persamaan penelitian Prihandari dengan penelitian ini ada pada dua 

data penelitian, yaitu berupa frase. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah penelitian tersebut data dan objek kajiannya berupa 

frase, namun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini berupa 

adverbia yang menjadi satu unsur pembentuk frasa. 

Mudrikah (2015) menyatakan bahwa penelitiannya membahas 

bentuk adverbia verba bahasa Jawa yang terdapat dalam cerbung Ngonceki 

Impen yaitu adverbia monomorfemis dan adverbia polimorfemis. Adverbia 

monomorfemis ini terdapat dua macam morfem yaitu morfem asal dan 

morfem unik. Adverbia polimorfemis dalam penelitian ini terbagi menjadi: 

(1) adverbia berafiks (prefiks{sa-/se}, sufiks {-e/-ne}, dan konfiks {sa-/-e}), 

(2) adverbia berunsur pating (3) adverbia ulang penuh (dwilingga), (4) 

adverbia ulang (salin swara), (5) adverbia ulang parsial (dwipurwa), dan (6) 

adverbia gabung. Selain bentuk adverbia verba juga  diteliti makna adverbia 

verba bahasa Jawa. Makna yang dimaksud terbagi menjadi dua belas yaitu 

makna keakanan, makna keberlangsungan, makna keusaian, makna 

keberulangan, makna keniscayaan, makna kemungkinan, makna keharusan, 
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makna keizinan, makna kecaraan, makna kualitatif, makna kuantitatif, dan 

makna limitatif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mudrikah adalah sama-sama mengkaji mengenai adverbia.  Perbedaan 

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Murdikah adalah penelitian 

adverbia bahasa Jawa yaitu penggunaan adverbia  yaitu adverbia 

monomorfemis dan adverbia polimorfemis. Adverbia monomorfemis ini 

terdapat dua macam morfem yaitu morfem asal dan morfem unik, dan 

implementasi sebagai bahan ajar.  

Penelitian adverbia pada bahasa daerah berikutnya diteliti oleh 

Rosdawita (2012) dan Simanjuntak (2008). Rosdawita (2012) meneliti 

“Adverbia Penanda Modalitas Bahasa Minangkabau”. Hasil yang diperoleh 

pada penelitian Rosdawita (2012) ada 4. (1) Ditemukan ada 10 penanda 

adverbial modalitas yang asli. (2) Ditemukan ada 6 adverbia penanda 

modalitas gabungan. (3) Ditemukan ada 11 adverbia penanda modalitas yang 

baru. (4) Ditemukan ada 13 adverbia penanda modalitas yang bervariasi dan 3 

yang tidak bervariasi.persaman penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah meneliti tentang adverbia. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji adverbia nahasa 

Minangkabau, sedangkan penelitian ini mengkaji adverbia modalitas 

menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan pada TTA. 

Simanjuntak (2008) meneliti “Adverbia dalam Bahasa Batak Toba”. 

Hasil peelitian Simanjunta terdapat 4. (1) Bentuk adverbia dalam bahasa 

Batak Toba berupa monomorfemis dan polimorfemis. (2) Fungsi adverbia 
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dalam bahasa Batak Toba dibagi menjadi adverbia yang menerangkan verba, 

adjektifa, dan keseluruhan kalimat. (3) Makna adverbia dalam bahasa Batak 

Toba terdiri atas: makna cara, waktu, tempat, tingkatan, dan kekerapan. (4) 

Kedudukan adverbia dalam bahasa Batak Toba dibagi atas: pewatas depan, 

tengah, dan belakang. 

Persamaan penelitian Simanjintak dengan penelitian ini adalah 

meneliti tentang adverbia. Perbedaan penelitian Simanjuntak dengan 

penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji semua adverbia dalam 

bahasa Batak Toba, sedngkan penelitian ini hanya mengkaji 4 adverbia 

penanda modalitas menyungguhkan, kepastian, keinginan, keharusan pada 

TTA. 

Kiss (ed) (2009) menyimpulkan dari dua belas  artiekl mengenai 

adverbial atau kata keterangan dalam bahasa Hungaria yang ditulis dalam 

satu buku. Kajian difokuskan pada bidang sintaksis. Kajiannya 

menginvestigasi perilaku sintaksis dan semantik pada konstituen kata 

keterangan (adverbial) dan kata keterangan. Berkaitan dengan judul buku 

(dan seri yang muncul), perhatian khusus ditujukan kepada sintaksis dan 

kesimpulannya dengan bentuk fonetis dan bentuk logikanya. Mayoritas 

artikel dalam edisi ini menetapkan perluasan pada distribusi sintaksis dari 

adverbia yang ditentukan oleh syarat yang ditentukan berdasarkan sintaksis 

dengan kebutuhan semantik dan, di beberapa kasus, dengan prosody (ilmu 

persajakan).  

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiss 

adalah meneliti tentang abverbia. Perbedaan penelitian Kiss dengan penulis 



16 
 

 
 

terletak pada penelitian adverbia atau kata keterangan dalam bahasa Hungaria 

yang ditulis dalam satu buku. Kajian difokuskan pada bidang sintaksis. 

Kajiannya menginvestigasi perilaku sintaksis dan semantik pada konstituen 

kata keterangan (adverbial) dan kata keterangan. Penelitian Kiss (ed) 

membahas adverbia atau kata keterangan dalam bahasa Hungaria sedangkan 

penelitian ini membahas struktur adverbia penanda modalitas dalam TTA.    

Damyanti (2012) bentuk adverbia penanda modalitas dalam novel 

karya Andrea Hirata merupakan adverbia monomorfemis dan polimorfemis 

yang menurut perilaku sintaksisnya merupakan adverbia intraklausal dan 

ekstraklausal yang dapat diingkarkan dan ada pula yang tidak dapat 

diingkarkan. Pendamping kiri, yang bertindak sebagai subjek, adverbia 

intrakalusal merupakan kategori nomina persona dan pronomina persona. 

Khusus untuk modalitas intensional makna „keinginan‟ kadar „keinginan‟ dan 

„keakanan‟, juga didampingi nomina fauna. Pendamping kanan adverbia 

intrakalusal yang bertindak sebagai predikat merupakan kategori verba. Pada 

adverbia penanda modalitas intensional makna „keinginan‟ kadar „keinginan‟ 

dalam novel karya Andrea Hirata juga didampingi pronomina persona 

pertama jamak. Untuk modalitas yang adverbianya merupakan adverbia 

ekstraklausal didampingi oleh sebuah klausa. Klausa tersebut meliputi klausa 

verbal, klausa adjektiva, dan klausa nomina. Setelah kalimat yang 

mengandung adverbia penanda modalitas dipasifkan terjadi beberapa 

pengaruh terhadap makna, tetapi ada pula yang tidak terpengaruh oleh 

hadirnya adverbia. Pengaruh terhadap makna tersebut, misalnya pergeseran 

makna dan perubahan makna. Ini terjadi pada modalitas yang mengandung 
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adverbia ingin dan mau. Namun,  adverbia ingin pada keberurutan adverbia 

penanda modalitas ingin rasanya dapat dipasifkal. 

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Damyanti adalah sama-sama meneliti tentang abverbia. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penulis terletak pada penelitian terhadap modalitas 

intensional makna „keinginan‟ kadar „keinginan‟ dan „keakanan‟, juga 

didampingi nomina fauna, selainn itu objek yang digunakan menggunakan 

novel.  

Devi (2014) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap 

artikel opini dalam surat kabar Kompas, peneliti menyimpulkan sebagai 

berikut. Terdapat penggunaan adverbia dalam artikel opini pada surat kabar 

Kompas. Penulis artikel opini menggunakan adverbia dalam struktur 

kalimatnya dengan tujuan untuk menambah kejelasan maksud si penulis. 

Berdasarkan data yang telah ditemukan, penggunaan adverbia dapat 

diklasifikasikan berdasarkan empat macam, yakni sebagai penanda aspek, 

penanda modalitas, penanda kualitas, dan penanda kuantitas. Adverbia 

penanda aspek yang banyak digunakan, yaitu adverbia sudah dan telah. 

Berdasarkan penggunaannya sebagai penanda modalitas, adverbia yang 

paling banyak digunakan adalah adverbia harus. Berdasarkan penggunaannya 

sebagai penanda kualitas, adverbia yang banyak digunakan, yaitu adverbia 

lebih dan sangat. Adapun berdasarkan penggunaannya sebagai penanda 

kuantitas, adverbia yang banyak digunakan, yakni adverbia kerap dan lagi. 

Berdasarkan data yang telah ditemukan, bentuk adverbia dalam 

penelitian ini ada dua, yakni adverbia bentuk dasar bebas dan adverbia 
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turunan. Adverbia bentuk dasar bebas berupa kata dasar, misalnya akan, 

dapat, hampir, harus, sangat, kerap, cukup, dll. Adverbia turunan terdiri atas: 

(1) adverbia bereduplikasi, misalnya lagi-lagi dan serta-merta; (2) adverbia 

gabungan, misalnya pasti akan, memang harus, sudah bukan lagi, juga 

paling, dan jangan hanya; (3) adverbia berafiks, misalnya terlalu, sekali, dan 

sekitar; (4) adverbia dari gabungan kategori lain dan pronomina, misalnya 

akhirnya dan biasanya; dan (5) adverbia gabungan proses, misalnya 

sebetulnya, seharusnya, sesungguhnya, seyogyanya, dan sedikitnya. 

Berdasarkan subkategorisasi adverbia, adverbia dalam penelitian ini ada dua 

jenis, yaitu adverbia intraklausal dan adverbia ekstraklausal. Adverbia 

intraklausal adalah adverbia yang mendampingi kategori lain, misalnya 

sangat, masih, akan, dan kerap. Adverbia ekstraklausal adalah adverbia yang 

mengungkapkan perihal secara menyeluruh pada sebuah klausa, misalnya 

seyogyanya, seharusnya, memang, dan justru.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi 

adalah sama-sama meneliti mengenai adverbia dan penanda modalitas. 

Perbedaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi adalah 

penggunaan adverbia berdasarkan empat bentuk adverbia, dan jenis adverbia 

berdasar tempatnya, intrklausal dan ekstraklausal serta penanda kuantiitas dan 

kualitas. 

Rajabova, (2014) Penelitia mengenai adverbia mencoba 

membandingkan antara  Bahasa Azerbaijan dengan bahasa Inggris. Hasilnya 

menunjukkan bahwa modifikator adverbia tujuan tidak stabil dalam dua 

bahasa yang dibandingkan itu. Struktur yang sama memiliki parameter 
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akustik yang berbeda. Urutan kata  dalam bahasa Azerbaijan lebih fleksibel 

daripada bahasa Inggris. Kata-kata bahasa Azerbaijan yang menunjukkan 

modifikator adverbial tujuan dapat digunakan dalam berbagai bagian kalimat 

sederhana seperti keurutan kata, sedangkan prinsip ini lebih terbatas untuk 

bahasa Inggris. Penelitian terhadap klausa adverbial dalam Bahasa Inggris 

dinyatakan berikut ini.  

Posisi klausa adverbial diperbolehkan pada konstruksi kalimat 

kompleks yang ditulis dengan bahasa inggris berpengaruh pada lima variabel 

yang diteliti (deranking, kompleksitas, panjang, hubungan dan subordinator). 

Kami telah menemukan bahwa positioning yang paling kuat ditentukan oleh 

faktor semantik dan pragmatik. Jenis subordinat yang dapat muncul sebagai 

predikator kedua yang paling penting, yang mencerminkan bahwa perbedaan 

semantik antara dua sub kelompok konstruksi yg muncul diwakili oleh posisi 

klausa co-determiner  meskipun dan sedangkan (Wiecmann, Daniel and 

Elmakwrz, 2013). Penelitian terhadap klausa adverbial dalm Bahasa Inggris 

dinyatakan berikut ini. Posisi klausa adverbial diperbolehkan pada konstruksi 

kalimat kompleks yang ditulis dengan bahasa inggris berpengaruh pada lima 

variabel yang diteliti (deranking, kompleksitas, panjang, hubungan dan 

subordinator). Kami telah menemukan bahwa positioning yang paling kuat 

ditentukan oleh faktor semantik dan pragmatik. 

Jenis subordinat yang dapat muncul sebagai predikator kedua yang 

paling penting, yang mencerminkan bahwa perbedaan semantik antara dua 

sub kelompok konstruksi yg muncul diwakili oleh posisi klausa co-

determiner  meskipun dan sedangkan (Wiecmann, Daniel and Elmakwrz, 
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2013). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rajabova adalah sama-sama meneliti mengenai adverbia dan penanda 

modalitas. Perbedaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rajabova adalah mengenai adverbia mencoba membandingkan antara bahasa 

Azerbaijan dengan bahasa Inggris.  

Penelitian Mansoori (2016) berjudul “Analisis Perbandingan Verba 

Modal dalam Tiga Surah: Yasin, Ar-Rahman, Yunus dan terjemahan Persia 

dan Inggis Kontras”. Hasil penelitian ini mengandung modal verba, yaitu 

salah satu sarana untuk mengekspresikan modalitas dan umumnya 

berhubungan dengan kepastian dan ketidakpastian sebuah kalimat dari 

perspektif pendengar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan 

menghitung pembantu odal serta terjemahan yang digunakan dalam konteks 

surah Ar-Rohman dan surah Yasin, Persia dan Inggris. Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam modalitas bahasa Arab tidak ada dalam bentuk 

yang diterapkan dalam bahasa Persia dan bahasa Inggris. Alasannya, kata 

kerja pembantu tambahan dikumpulkan dari terjemahan dan dibandingkan 

dengan yang asli konteks. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan Mansoori adalah sama-sama meneliti bentuk adverbia penanda 

modalitas. Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian Mansoori yaitu 

meneliti pembantu modal dalam surah Ar-Rahman dan surah Yasin Persia 

dan Inggris. Kategori adverbia penanda modalitas dan implementasi hasil 

penelitian ini tidak diteliti oleh penelitian yang dilakukan oleh Mansoori. 

Ernest (2006) dalam artikelnya yang berjudul “On the Role of 

Semantics in a Theory of Adverb Syintax”. Terdapat dua kesimpulan dalam 
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artikel. (1) mencakup kasus-kasus sebuah keterangan yang diberikan (seperti 

frequently) dapat terjadi di beerapa posisi dengan tidak ada perbedaan yang 

berarti, sesuatu yang diizinkan oleh pendekatan SBA, namun secara eksplisit 

dilarang dalam teori F-Spec. (2) dalam pertimbangan kata keterangan 

pembicara berorientasi, yang tidak bisa terjadi di sebelah kanan jika not di 

dalam bahasa Ingriis di klausa negatif ditandai, teapi dalam melakukannya 

pada konteks tertentu. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ernest yaitu sama-sama 

meneliti adverbia. Perbedaan dengan penelitian Ernest yaitu penelitian ini 

membahas peran semantik dalam teori sintaksis adverbia, sedangkan 

penelitian ini eneliti jenis dan struktur adverbia penanda modalitas. 

Wichmann dan Elma Kerz (2013) meneliti penempatan adverbia 

kosesif pada klausa dalam bahasa Inggris dilihat dari sisi pragmatikwacana. 

Terdapat tiga hasil penelitian yang diperoleh. (1) posisi klausa adverbia 

diperbolehkan pada kontruksi kalimat kompleks yang ditulis dengan bahasa 

inggris berpengaruh pada lima variabel yang diteliti (deranking, 

kompleksitas, panjang, hubungan koordinatif, dan subordinator). (2) 

Posisioning yang paling kuat ditentukan oleh faktor semantik dan pragmatik. 

(3) variabel yang paling penting adalah adanya anoforis yang menunjukkan 

konteks penghubung. Temuan ini mendukung gagasan bahwa klausa adverbia 

ditempatkan pada posisi kalimat awal ketika fungsinya yaitu untuk mengatur 

arus informasi dalam wacana berkelanjutan, penggunaanya dilatarbelakangi 

oleh kohesi dan informasi yang tersetruktur. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wichman adalah 

keduannya membahas adverbia. Perbedaannya penelitian ini meneliti jeis dan 

struktur adverbia penanda modalitas. Sedangkan Wichman hanya membahas 

pola pengurutan adverbia kosesif dalam persepektif fungsi. 

Markhamah dan Sabardila (2013) menulis makalah seminar yang 

diprosidingkan dengan tema “Kesantunan Berbahasa dalam Berbagai 

Perspektif”. Makalah tersebut berjudul “Kesantunan Berbahasa: Perspektif 

terjemahan Aluran dan Hadis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika 

berbahasa yang ditemukan dalam Alquran berupa kesantunan sosiolinguistik 

meliputi sikap, tindakan, maupun tuturan. (1) kesantunan sosiolinguistik 

dalam sikap ditunjukkan (a) sikap rendah hati, (b) sabar, (c) lemah lembut, 

dan (d) hormat pada pasangan bicara. (2) kesantunan sosiolinguistik dalam 

tindakan meliputi: (a) berbicara dengan suara lemah lembut, (b) 

mengucapkan kata yang baik, (c) mengucapkan dan menjawab salam, (d) 

menjaga kehormatan lawan bicara, (e) berdoa untuk kebaikan mitra wicara, 

(f) memnungkukkan badan sebagai tanda hormat, (g) memenuhi permintaan 

atau peritah, (h) melakukan penolakan atas perintah secara halus, (i) berbuat 

baik, (j) berlaku adil, dan (k) menciptakan kedamaian. (3) kesantunan 

sosiolinguistik dalam tuturan meliputi tuturan yang rinci dan jelas, (a) pilihan 

kata yang baik dan halus, (b) panggilan kehormatan paangan bicara, dan (c)  

ungkapan tak langsung/sindiran 

Persamaan antara peneliti ini dengan penelitian Markhamah terletak 

pada sumber data, keduanya menggunakan sumber data TTA. Perbedaannya, 
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penelitian Markhamah menekankan pada kesantunan berbahasa sedangkan 

penelitian ini pada adverbia. 

Penelitian Markhamah (2014) membahas fenomena ketidaksantunan 

berbahasa dalam TTA. Makalah ini disampaikan pada “Seminar Nasional 

Ketidaksantunan Berbahasa dan Dampaknya dalam Pembentukan Karakter”. 

Terdapat ketidaksantunan tuturan ditemukan dalam bentuk pemilihan kata 

yang tidak santun dan penggunaan pronomina persona Dia untuk mengganti 

Allah, yang dinilai tidak sopan. Ketidaksantunan berperilaku ditemukan: (1) 

ketidaksantunan dalam bentuk berbohong, (2) ketidaksantunan dalam bentuk 

ingkar janji dan berpaling, (3) ketidaksantunan dalam bentuk mengucap kata-

kata yang tidak pantas disertai dengan sikap tidak baik, (4) ketidaksantunan 

dalam bentuk mencela agama. Strategi yang menghindari ketidaksopanan itu 

dilakukan dengan menghindari penyebab ketidaksopanan yang bersangkutan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Markhamah terletak pada 

sumber data, keduanya menggunakan sumber data  pada TTA (teks 

terjemahan Alquran). Perbedaannya, peneitian Marhkamah menekankan pada 

ketidaksantunan berbahasa sedangkan penelitia ini pada adverbia. 

Penelitian Markhamah (2015) membahas mengenai peran yang diisi 

oleh satuan lingual berpronomina persona pertama pada TTA dalam 

prosiding pada University Research Colloquium, Magister Pengkajian 

Bahasa, Universitas Muhammadiyah Surakart. Terdapat 4 kesimpulan. (1) 

Peran yang diisi oleh satuan lingual ber-PP 1 adalah peran pelaku, 

diterangkan, penerima, keberadaan, penderita, objektif, pemeroleh, dikenal, 

tindakan pasif dan penjelas, peran arah/tujuan. (2) Saran ligual ber-PP 1 yang 
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menduduki fungsi S disisi oleh peran: pelaku, diterangkan, penerima, 

keberadaan, penderita, objektif, pemeroleh, dan dikenal. Pengisi kategorinya 

adalah N dan FN. (3) Satuan lingual ber-PP 1 yang menduduki fungsi P diisi 

oleh kategori FN dan FV dan perannya adalah tindakan pasif dan penjelas. (4) 

Satuan lingual ber-PP yang menduduki fungsi P diisi oleh kategori F Prep dan 

peran arah/tujuan. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Markhamah terletak pada sumber data, keduanya menggunakan sumber 

data TTA. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Markhamah 

adalah pada penelitian Markhamah menekankan pada peran yang diisi oleh 

satuan lingual berpronomina persona pertama sedangkan pada penelitian ini 

mengenai adverbia.  

Penelitian berikutnya yaitu (Markhamah dan Sabardila, 2009) 

penelitian tentang kesantunan berbahasa pada TTA (teks terjemahan 

Alquran). Pada keselarasan fungsi, kategori, dan peran dalam teks terjemahan 

Alquran (Markhamah dan Atiqa Sabardila, 2010a) pada karakterisrik bentuk 

pasif pada klausa teks terjemahan Alquran (Markhamah dan Atiqa Sabardila, 

2010b). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Markhamah, dkk 

(2011;2012;2013a) yang meneliti tentang pengembangan materi ajar dan 

pelajaran sintaksis berbasis teks terjemahan Alquran. Beberapa kajian yang 

lainnya yaitu berkaitan dengan gender dalam Quran atau dalam Islam. Kajian-

kajian tersebut diantaranya dilakukan oleh Aziz (2003) dan Maslamah (2002.)   
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B. Kajian Teori 

Kajian teori ini akan memberi landasan secara teoretik pada 

penelitian yang akan dilakukan. Untuk memudahkan pemaparan, kajian 

teori ini dipilah dan dibahas secara berurutan. Kajian teoretik dimulai 

dengan pemaparan teori sintaksis, kategori kata, jenis kata adverbia, 

adverbia penanda modalitas menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan 

keharusan. Tambahan kajian teori yang terkait dengan implmetasi hasil 

penelitian pada materi ajar bahasa Indonesia. 

1. Sintaksis 

Istilah sintaksis diambil dari bahasa Belanda syntaxis, dalam bahasa 

Inggris syntax. Menurut Ramlan (1985:21) sintaksis ialah bagian atau cabang 

dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, 

dan frase. Selain membicarakan kalimat, klausa, dan frase juga 

membicarakan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. 

Oleh karena itu, Ramlan membahas sintaksis dimulai dari wacana. 

Menurut Kridalaksana (2005:2) sintaksis adalah pengaturan dan 

hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih 

besar, atau anatarasatuan-satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. Selain itu 

sintaksis dibedakan menjadi tiga definisi. (1) Pengaturan dan hubungan kata 

dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih besar, atau antara satuan-

satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. Satuan terkcil dalam bidang ini 

adalah kata. (2) Subsistem bahasa yang mencakup hal tersebut (sering 

dianggap bagian dari gramatika, bagian lain ialah morfologi). (3) Cabang 

linguistik yang mempelajari hal tersebut. 
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Kata Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu suntattein, yang 

dibentuk dari sun artinya, „dengan‟, dan tattein artinya „menempatkan‟. 

Istilah suntattein secara etimilogis berarti “menempatkan bersama-sama kata-

kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok kata menjadi 

kalimat‟‟ (Verhaar dalam Sukini, 2010:2). Menurut Tarigan (dalam Sukini, 

2010:2010) sintaksis adalah ilmu yang membahas pola-pola penggabungan 

kata-kata menjadi kalimat. Menurut Miller (dalam Lestari 2012:146) sintaksis 

merupakan ilmu yang membahas struktur pembentukan frasa, klausa, dan 

kalimat. Semua pendapat tidak ada yang bertentangan antara satu dengan 

yang lainnya.  

2. Kategori Kata 

Secara hierarki satuan sintaksis dibedakan menjadi lima macam satuan 

sintaksis, yaitu kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Kajian morfologi 

dibedakan dengan dua macam kelas kata, yaitu kata-kata dari kelas terbuka 

dan tertutup. Disebut kelas terbuka karena anggota kelas ini dapat bertambah 

atau berkurang sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan budaya dan 

kemasyarakatan. Sedangkan anggota dari kelas tertutup, kemungkinan sangat 

kecil untuk bertambah. Yang termasuk dalam kelas terbuka adalah kata-kata 

yang berkategori nomina, verba, dan adjektiva. Kata-kata yang berkategori 

adverbia, preposisi, konjungsi, interogatifa (kata tanya), pronomina persona 

(kata ganti orang), pronominal demonstratifa (kata ganti penunjuk), numeralia 

(dengan kata bantu bilangannya), interjektifa (kata seru), artikulus (kata 

sandang), kata kata fatis, dan partikel penegas termasuk anggota tertutup 

(Chaer, 2015:37). 
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Kedudukan dan fungsi kata-kata dari kelas terbuka sudah jelas, yakni 

sebagai pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Verba kedudukan utamanya sebagai 

pengisi fungsi predikat, nomina kedudukan utamanya sebagai pengisi fungs 

subjek dan objek, di samping bisa juga pengisi fungsi predikat. Di samping 

sebagai „pengiring‟ kategori nomina. Secara gramatikal kata mempunyai dua 

posisi. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, dan sebagai satuan 

terkecil dalam tataran sintaksis. Sebagai satuan terbesar dalam tataran 

morfologi, kata dibentuk dari bentuk dasar (dapat berupa morfem dasar 

terikat maupun bebas, atau gabungan morfem) melalui proses morfologi 

afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Kata-kata yang dapat mengisi salah satu 

fungsi sintaksis dalam sebuah klausa atau kalimat dapat pula menjadi 

konstituen dalam kalimat minor seperti dalam kalimat yang memerlukan 

jawaban singkat atau kalimat perintah singkat (Chaer, 2015:48). 

Menurut Kridalaksana (1994:24-26) pembagian kelas kata dibagi atas 

beberapa kategori, (1) kelas kata dalam tata bahasa pedagogis, (2) kelas kata 

menurut tata bahasa teknis, (3) kelas kata dalam tata bahasa Melayu modern, 

(4) kelas kata dalam tata bahasa pedagogis berorientasi linguistik, (5) kelas 

kata dalam tata bahasa standar Indonesia dan Malaysia. Menurut Bloomfield 

(dalam Lyons, 2007:201) bahwa kata dibatasi sebagai a minimal free from, 

sebagai bentuk bebas yang terkecil. Setiap bentuk bebas yang tidak terdiri 

dari bentuk bebas yang lebih kecil disebut kata. Dari batasan tersebut, bahwa 

Bloomfield menentukan kata secara fonologi dan bukan secara gramatik. 

Berbeda dengan Ramlan (1985:6) bahwa konsep kata tidak ditentukan secara 
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semantik seperti pada tata bahasa tradisional, tidak secara ortografik, tidak 

juga secara semantik, melainkan secara gramatik.  

3. Kategori Adverbia 

Adverbia dengan kategori yang didampinginya membentuk sebuah 

frase untuk mengisi salah satu fungsi sintaksis. Kategori yang didampingi 

tergantung dari makna inheren yang dimiliki oleh adverbia. Makna adverbia 

diantaranya ada, sangkalan (negasi), jumlah (kuantitas), pembatasan, 

penambahan, keseringan (frekunsi), kualitas, waktu (kala), keselesaian, 

kepastian, keharusan, derajat, kesanggupan, harapan, keinginan, 

kesungguhan. Sesuai dengan makna inheren yang dimiliki ada adverbia yang 

hanya mendampingi salah satu kategori salah satu karegori terbuka atau 

klausa, tetapi ada juga yang dapat mendampingi lebih dari satu klausa. 

Sebaliknya ada kategori yang sekaligus dapat didampingi oleh lebih dari satu 

adverbia. Posisi adverbia ada yang terletak di sebelah kiri kategori, dan ada 

pula yang terletak di sebelah kanan kategori. Dalam mendampingi klausa, 

adverbia ini lazim terletak pada awal klausa meskipun dapat pula di posisi 

lain (Chaer, 2015:49-50). 

Chaer (2015:48) mengungkapkan bahwa adverbia dapat berupa kata 

bentukan, antara lain: 

1) Berafiks se- seperti semoga, seberapa, dan sejumlah. 

2) Berafiks se- disertai reduplikasi, seperti sekali-kali, seolah-olah, dan 

sebaik-baik.  

3) Berafiks se- disertai reduplikasi dan berafiks -nya, seperti sebesar-

besarnya, sepandai-pandainya, dan semudah-mudahnya. 
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4) Berkonfiks se-nya, seperti seharusnya, sebaiknya, dan setidaknya. 

5) Bersufiks -nya, seperti kiranya, baiknya, dan agaknya.  

Menurut Alwi, dkk. (2014:203-220) adverbia dapat dibedakan dalam 

tataran frase dan adverbia dalam tataran klausa. Dalam tataran frase, adverbia 

adalah kata yang menjelaskan verba, adjektifa, atau adverbia lain. Misalnya, 

ia sangat mencintai ibunya. Adverbia sangat menjelaskan verba mencintai 

pada frase verba (FV) sangat mencintai yang menempati fungsi P (Predikat) 

dalam klausa dengan pola S P O. Dalam tataran klausa, adverbia menjelaskan 

fungsi-fungsi sintaksis tertentu, tidak hanya fungsi P. Oleh karena itu ada 

sejumlah adverbia yang selain dapat menerangkan verba, adjektiva, dan 

adverbia lain, juga dapat menerangkan nomina dan frase preposisional. 

Karena pronomina dan numeralia dari segi kategori sangat dekat dengsn 

nomina, maka adverbia pun dapat pula menjelaskan pronomina dan 

numeralia.  

Kridalaksana (1986:76-81) berpendapat bahwa adverbia adalah kategori 

yang dapat mendampingi ajektiva, numeralia, atau proposisi dalam konstruksi 

sintaksis. Bentuk adverbia dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu: (1) 

adverbia  dasar, (2) adverbia turunan, (3) adverbia yng terjadi dari gabungan 

kategori lain dan pronomina, (4) adverbia gabungan, (5) adverbia deajektival 

gabungan, dan (6) adverbia gabungan proses. Advrbia tuturan dibedakan 

menjadi: (a) adverbia turunan yang tidak berpindah kelas,  (b)  averbia 

turunan yang berasal dari berbagai kelas, (c) adverbia deajektival, (d) 

adverbia denumeralia, (e) adverbia deverbal. Adverbia yang tidak berpindah 

kelas terdiri atas adverbia bereduplikasi dan adverbia gabungan. 
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Adverbia dapat dipakai untuk menerangkan aspek, modalitas, kuantitas 

dan kualitas dari kategori verba, ajektiva, numeralia, dan adverbia lainnya. 

Aspek adalah kata yang menerangkan suatu pekerjaan, peristiwa,  atau sifat 

sedang berlangsung (duratif), sudah selesai berlangsung (perfektif), belum 

selesai (imperfektif), atau mulai  berlangsung (inkoatif). Jadi, jenis aspek 

terdiri atas: duratif (lagi, sedang, tengah), imperfektif (masih),  perfektif 

(pernah, sudah, telah), inkoatif (mulai) (Kridalaksana, 1986: 82-83). 

Subkategorisasi terhadap adverbia adalah adverbia intraklausal dan 

ekstraklausal. Adverbia intraklausal adalah adverbia yang berkonstruksi 

dengan verba, ajektiva, numeralia atau adverbia lain. Adverbia ekstraklausal 

adalah adverbia yang secara sintaksis mempunyai kemungkinan untuk 

berpindah-pindah posisi dan secara semantis mengungkapkan suatu perihal 

atau tingkat proposisi secaa keseluruhan (Kridalaksana, 1986:81-82). 

4. Adverbia Modalitas Menyungguhkan, Modalitas Kepastian, 

Modalitas Keinginan, dan Modalitas Keharusan   

4.1 Adverbia modalitas menyungguhkan 

Adverbia menyungguhkan adalah adverbia yang menyatakan 

„kesungguhan‟ atau „menguatkan‟. Yang termasuk adverbia modalitas 

diantaranya adverbia sesungguhnya, sebetulnya, sebenarnya, dan 

memang. Penggunaanya dapat dicontohkan sebagai berikut: 

a. Adverbia sesungguhnya digunakan untuk menyatakan 

„kesungguhan‟ di letakkan pada awal klausa atau antara subjek 

dan predikat. Contoh:  

- Sesungguhnya kami tidak tahu tentang hal itu 
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- Kami sesungguhnya tidak tahu tentang hal itu 

- Sesungguhnya saya memang tidak tahu 

- Saya sesungguhnya memang tidak tahu 

b. Adverbia sebenarnya dan sebetulnya digunakan untuk menyatakan 

„kesungguhan dan membenarkan‟ diletakkan pada awal klausa 

atau antara subjek dan predikat. Contoh: 

- Sebenarnya kali tidak setuju dengan dia 

- Kami sebenarnya tidak setuju dengan dia 

- Sebetulnya saya sudah mengerti jawabannya 

- Saya sebetulnya sudah mengerti jawabannya 

c. Adverbia memang selain digunakan untuk menyatakan „kepastian‟ 

dapat juga digunakan untuk menyatakan „kesungguhan‟. Posisinya 

terletak pada awal klausa, diantara subjek dan predikat, dan bisa 

juga pada akhir klausa. Contoh: 

- Memang dia kakak saya 

- Dia memang kakak saya 

- Dia kakak saya memang  

4.2 Adverbia modalitas kepastian 

Adverbia kepastian dapat diartikan adverbia yang menyatakan 

tindakan atau keadaan yang pasti terjadi maupun yang diragukan 

kejadiannya. Adverbia yang termasuk dalam kepastian adalah pasti, 

memang, tentu, rupanya, dan agaknya. Contoh penggunaanya sebagai 

berikut: 
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a. Adverbia pasti digunakan untuk menyatakan „kepastian‟ dapat 

ditempatkan pada awal klausa, di sebelah kanan subjek, atau pada 

akhir klausa. Contoh: 

- Pasti dia setuju 

- Dia pasti setuju 

- Dia setuju pasti 

b. Adverbia tentu digunakan untuk menyatakan „kepastian‟ dapat 

digunakan untuk mengganti adverbia pasti. Contoh: 

c. Adverbia memang digunakan untuk menyatakan „kepastian yang 

disertai dengan penegasan‟. Posisinya bisa pada akhir klusa. 

Contoh: 

- Memang, dia belum membaca 

- Dia memang belum membaca 

- Dia belum membaca memang  

4.3 Adverbia modalitas keinginan 

Adverbia keinginan adalah adverbia yang menyatakan 

„keinginan‟. Yang termasuk adverbia ini adalah mau, ingin, hendak, 

segan, dan suka. Adapun aturan penggunaanya adalah sebagai berikut: 

a. Adverbia ingin digunakan untuk menyatakan „rasa ingin‟, 

diletakkan disebelah kiri kata berkategori verba. Contoh: 

- Adik ingin minum susu 

- Adim ingin bermain di taman 

b. Adverbia mau digunakan untuk menyatakan „keinginan‟, 

diletakkan di sebelah kiri kata berkategori verba. Contoh: 



33 
 

 
 

- Dia mau tidur dulu 

- Kami mau beristirahat sebentar 

- Beliau mau tidur  

4.4 Adverbia modalitas keharusan 

Adverbia keharusan adalah adverbia yang menyatakan 

„keharusan atau ketidakharusan dilakukannya sesuatu‟. Yang 

termasuk adverbia keharusan adalah adverbia harus, mesti, wajib, 

jangn, dan boleh. Contoh:  

- Kamu harus datang 

- Mereka harus menaatinya   

Modalitas menerangkan sikap atau suasana pemicara yang menyangkut 

perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat. Penanda modalitas di antaranya: 

akan, belum, barangkali, dapat, boleh, harus, jangan, kagak, mungkin, 

nggak, tak, tidak. (Kridalaksana, 1986: 82-83). Pada tulisan berikutnya 

dinyatakan bahwa modalitas adalah: (1) klasifikasi preposisi menurut hal 

yang menyungguhkan atau mengingkari kemungkinan atau keharusan, (2) 

cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu situasi dalam suatu 

komunikasi antarpribadi, (3) makna kemungkinan, keharusan, kenyataaan dan 

sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat, dan lain-lain (Kridalaksana, 

1993:138). 

Kuantitas menerangkan frekuensi atau jumlah terjadinya sesuatu 

perbuatan, perisitiwa, keadaan, atau sifat. Penanda kuantitas adalah: gus pada 

sekaligus, sering, saling, kerap. Kualitas menjelaskan sifat atau nilai 

perbuatan, perisitiwa, keadaan, atau sifat. Beberapa penada kualitas: 
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alangkah, agak, amat, banget, belaka, Cuma, doag, hampir, hanya, juga, 

justru, kerap, maha, memang, nian, niscaya, nun, paling, pula, rada, pula, 

saja, sangat, selalu, senatiasa, serba  (Kridalaksana, 1986: 83-84).    

C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang 

telah dijabarkan, penelitian ini akan meneliti makna adverbia penanda 

modalitas dengan teori tersebut dan pandangannya dalam bahasa Arab. 

Spesifikasi kajian ini adalah penggunaan adverbia penanda modalitas pada 

TTA. Fokus penelitian ini adalah srtuktur adverbia dan penandanya dalam 

TTA. Setelah didapatkan kesimpulan tentang struktur adverbia penanda 

modalitas dalam TTA, kemudian hasilnya dapat dimplementasikan sebagai 

materi ajar di sekolah. 

Dalam mengkaji satuan lingual yang mengandung adverbia, pertama 

peneliti harus membaca, mencermati teori yang berkaitan dengan adverbia 

dan TTA. Kedua, dari kajian tersebut diperoleh pemahaman yang akan 

digunakan untuk menelaah data yang ada. Alat yang digunakan berupa 

penanda modalitas menyungguhkan, modalitas kepastia, modalitas keinginan, 

dan modalitas keharusan. Ketiga, mengumpulkan data sesuai dengan penanda 

modalitas tersebut, data berupa kata (sebagai penanda adverbia modalitas). 

Keempat, setelah dikelompokkan berdasrkan adverbia yang menjadi sasaran 

penelitian, yaitu menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan.  
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Teks Terjemahan Alquran (TTA) yang 

mengandung etika berbahasa 

Adverbia penanda modalitas (modalitas 

menyungguhkan, modalitas kepastian, 

modalitas keinginan, modalitas 

keharusan.) 

 

Fokus Kajian : Jenis dan 

Struktur Adverbia 

Implementasi Hasil 

Simpulan 


