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Iai Ringkaaan:
Penelitian ini merupakan penelitian yang berlingkup li 

nguiatik yang berkaitan erat dengan bidang morfologi, sintak
sis, dan semantik. Adapun kajian dalam penelitian ini meruper
soalkan kata keterangan atau adverbia yang dalam pembahaaan
nya melibatkan keterkaitan antara fraaa, klaus2 dalaffi konatruk
ai sintaksis, juga melibatkan tentang makna. 

Penelitian ini berlatang-belakang bahwa pembicaraan me
ngenai kelaa kata dalam suatu tata bahasa menempati posisi
penting sejak ilmu bahasa dikembangkan orang. Bahkan di dalam 
salah satu karya yang paling tua (karya Aristotelea), segi ke
las kata rnenjadi pokok pembahasan suatu tata bahasa. Hal ini 
aiaebabkan, tanpa adanya kelas kata maka atruktur fraaa, klau
sa maupun kalimat tidak dapat dijelaskan. Diaamping itu, se.gi
kelas kata dapat menyederhanakan pemerian struktur bahasa se
hingga merupakan tahapan yang tidak boleh dilalui dalam pe
nyusunan tata bahasa. 

Melalui penelitian ini dapat diperoleh penjelasan bahwa 
kata keterangan atau adverbia sangat bergantung pada satuan
satuan lain dalam konstruksi sintaksis. Oleh karf.'na itu, dapat 
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dikatakan bahwa kata keterangan atau adverb!a memil.ild kei,,
timewaan untuk berkonstruksi dengan kelas kat. la1nnya, baik 
itu kata benda, kata l~erja, kata sifat, kata bilangan :pada 
satuan irasa maupun klausa dalam sebuah kallmat. 

Kata keteraogan atau adverbia dapat ditinjau dari dUB 
bentuk, yaitu bentuk dasar <lan bentuk turunan. Bentuk dasar 
merupakan satuan bentuk kata yang menjadi daBar bag! satuan 
yang lebih besar. Sedangkan bentuk turunan merupakan satuan 
bentuk kata yang dapat dipermleh dar! bermacam-macam bentuk, 
Y9.i tu melalui proses afiksasi. proses reduplikasi (pengulang
an), dan gabungan moriem. 

BerdaBarkan bukti yang diperoleh dari hasil. analisis, 
dapat disirnpulkan bahwa kata keterangan atau adverbia menun
jukkan adnya pengembangan pengertian. Pengertian kata kate
rangan atau adverbia yang semula hanya menerangkan kata ben
da (predikatif), kata kerja, kata siiat, kata bilangan pada 
satuan frasa rnaupun klausa dalam sytuktur kalimat, ternyata 
dari data-data yang ada rnernperlihatkan bahwa kata keterangan
dapat menghubungkan antara konstruksi kalirnat dengan kalimat 
sebelurnnya. Dengan kata lain, kata keterangan atau adverbia 
dapat menghubungkan konstruksl ka11mat yang satu dengan ka
lirnat yang la1n.* 
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