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KATA PENGANTAR 

 

Mata kuliah Sintaksis bahasa Indonesia disusun 

berdasarkan keperluan yang dirasakan untuk memahami 

materi perkuliahan di perguruan tinggi. Dengan membaca 

buku ini mahasiswa diharapkan akan memperoleh wawasan 

dari salah satu cabang linguistik. Hal ini dimaksudkan guna 

menunjang profesionalitas dan produktivitas mahasiswa 

sebagai calon guru. 

Buku ini dirancang untuk memberikan kemampuan 

praktis tentang struktur kalimat. Dalam buku ini disajikan 

contoh-contoh kalimat beserta latihan sesuai kaidah atau 

norma berbahasa. Dengan selesainya penyusunan buku ini, 

kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan bahan-bahan, suplay data, dan pemikiran 

sehingga memungkinkan buku ini terselesaikan. Namun, tidak 

menutup kemungkinan adanya kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dalam 

usaha meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. 

 

Banjarmasin,  Oktober 2017 
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BAB I 

Pengertian Sintaksis dan Ruang Lingkupnya 

 

Tujuan pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang 

lingkup sintaksis 

2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan satuan sintaksis 

3. Mahasiswa mampu menganalisis sintaksis 

 

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sintaksis 

Berikut pengertian sintaksis dari pendapat para ahli. 

1. Sintaksis adalah proses perangkaian kata menjadi 

susunan gramatikal yang membentuk ujaran (Hockett, 

1958:179). 

2. Sintaksis adalah cabang liguistik yang menyelidiki satuan-

satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan 

satu dengan yang lainnya, serta penyusunan sehingga 

menjadi satuan ujaran (Abdul Chaer). 

3. Kata sintaksis (Inggris=Syintax) berasal dari bahasa 

Yunani sun artinya “dengan” dan tattien artinya 

“menempatkan”. Secara etimologis, istilah tersebut 

berarti menempatkan atau menyusun secara bersama-

sama antara kata dengan kata atau kata kelompok kata. 
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Sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut 

susunan kata-kata dalam kalimat atau tata bahasa 

yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan 

(J.W.M. Verhaar, dengan bukunya asas-asas 

linguistik). 

4. Sintaksis secara langsung dari bahasa Belanda syintaxis, 

yang kemudian dalam bahasa Inggris menggunakan istilah 

syntax. Dengan kata lain sintaksis adalah bagian atau 

cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk 

wacana, kaimat, klausa, dan frasa (M. Ramlan dengan 

bukunya Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis ) 

5. Sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan 

kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan 

ujaran. 

Hal ini sesuai dengan asal-usul kata sintaksis sendiri 

yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu : 

Sun yang berarti dengan 

Tattem berarti menempatkan 

6. Secara etomologi istilah ini berarti menempatkan 

bersama-sama kata-kata menjadi kelompok-kelompok 

kata atau kalimat. (Chaer, Abdul. 2015). 
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7. Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia“, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, oleh Balai 

Pustaka halaman 946: 

Sintaksis adalah : 

a. cabang linguistik tentang susunan kalimat dengan 

bagian-bagiannya atau ilmu tata kalimat. 

b. pengaturan hubungan kata dengan kata atau 

satuan lain yang lebih besar. 

c. subsistem bahasa yang mencakup hal tersebut 

(sering dianggap bagian dari gramatikal; bagian 

lain ialah morfologi). 

8. Stryker dalam Tarigan (1986) “Sintaksis merupakan 

analisis mengenai konstruksi –konstruksi yang hanya 

mengikutsertakan kata (bentuk bebas)” 

(Dikutip dari Sintaksis Bahasa Indonesia. Hal 2.3) 

9. Sintaksis: bidang ilmu tentang susunan kata dan 

kaliamat; ilmu tata kalimat: tata bahasa dalam 

pengertian sempit hanya memasukkan morfologi (Tim 

Penyusun Kamus Pusat Pembukuan dan pengembangan 

bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet.3. 

depdikbud. Jakarta: Balai Pustaka. 1990) 

10. Syntax : ‘ the rules of grammar for the arrangement 

of words into phrases and of phrases into sentences’. 

(A. S. Hornby. Oxford Advances learner’s dictionary. 
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Fifth edition. Oxford: Oxford University Press. 

1995). 

11. Sintaksis adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang 

membahas masalah kalimat.  (Sande, 1996: 85). 

12. Sintaksis adalah pengetahuan tentang susunan kata 

dan kalimat atau ilmu tata kalimat.  (Poerwadarmita, 

1958: 197). 

13. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud 

lisan maupun tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang 

utuh. 

(Alwi, Hasan dkk. 2003. Tata Bahasa Baku Indonesia 

Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka). 

14. Sintaksis : bagian ilmu bahasa yang membicarakan 

struktur dan upaya perumusan kaidah yang terkait 

untuk mengetahui bentuk dan makna kata serta 

hubungan dalam frasa dan kalimat. 

(Soenardji, 1989. Sendi-Sendi Linguistik Bagi 

Kepentingan Pengajaran Bahasa.  Jakarta: Dirjen 

Pendidikan Tinggi). 

15. Sintaksis : Berasal dari bahasa Yunani, Sunttaffem 

yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis 

adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari 

dasar-dasar dari proses pembentukan kalimat dalam 
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suatu bahasa yakni seluk beluk  frasa dan kalimat. 

(Surana, F-X. Dkk. 1985. Ikhtisar Bahasa Indonesia. 

Solo: Tiga Serangkai). 

16. Sintaksis : merupakan salah satu subdisiplin gramatika 

objek kajian frasa dan kalimat dari berbagai segi 

yaitu konsruksi sintaksis, jenis-jenis frasa, struktur 

klausa, alat-alat sintaksis, jenis-jenis kalimat dan 

analisis kalimat. (Oka. I. GN, drs. suparno. 1994. 

Linguistik umum. Jakarta; Dirjen Pendidikan Tinggi  

Depdikbud). 

17. Sintaksis: bagian tata bahasa yang menekan struktur 

frasa dan struktur kalimat (Ramalan dalam Rusiana 

dan Samsuri (ed.) 1976: 57 dan Keraf, 1978: 152). 

18. Sintaksis: bagian tata bahasa yang mempelajari dasar 

dan proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa 

(Keraf, 1980: 136 ). Selanjutnya, ruang lingkup 

penelitian tidak sampai termasuk ke bidang makna 

karena adanya anggapan bahwa dalam sintaksis ini 

bidang-bidang statis digerakkan kedalam suatu gerak 

yang dinamis, diikat, dijalin kedalam berbagai macam 

konstruksi (Keraf, 1980: 136 ) 

19. Sintaksis membicarakan berbagai seluk beluk frasa 

dan kalimat. (hal 41) 
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(Adul, M. Asfandi Syukrani Maswan.A. Jazidi. 1990. 

Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bulungan. Jakarta: 

Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa 

Depdikbud). 

20. Sintaksis : cabang linguistik yang mempelajari cara 

kata-kata digabungkan untuk membentuk kalimat-

kalimat (ayat-ayat) dan frasa atau klausa. Hal 22 

(Yudibrata, H. Karna. Andoyo Sastromiharjo. Kholid A 

Harras. 1997/1998. Psikolinguistik. Bagian Proyek 

Penataran Guru SLTP Setara D3 Depdikbud). 

21. Sintaksis : cabang ilmu bahasa yang sudah sangat tua, 

menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusuna 

kalimat. (Suhardi, Teguh Setiawan, Drs. 1997/1998. 

Sintaksis Bahasa Indonesia. Direktorat  Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Bagian Priyek 

penataran Guru SLTP setara D3 Depdikbud). 

22.  Sintaksis adalah pengetahuan tentang susunan kata 

dan kalimat. (Ali, Muhammad. 1993. Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia Modern. Jakarta: Pustaka AMANI 

Hal 450) 

23.  Sintaksis 

“The free forms ( words and phrases ) of a lenguage 

appear in langer free forms (phrases, arranged by 

taxemes of modulation, phonetik modifik/cation, 
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selection and order. Any meaningful, recurrent set of 

taxemes is a syntactic construction”  (1933 : 189) 

(Kridalaksana, Harimurti. 1998. Beberapa Prinsip 

Perpaduan Leksmen Dalam Bahasa Indonesia. 

Yogyakarta : Kanisius ) 

24.  Sintaksis merupakan Tata Bahasa yang membahas 

hubungan antar kata dalam tuturan. Halaman 161 

(Verhaar, J. W. M. 2001. Asas-Asas Linguistik Umum. 

Yogyakarta : Gadjah Mada Univercity Press ). 

25.   Sintaksis adalah pengetahuan tentang susunan kata 

atau kalimat (Bambang Marhijanto dari buku kamus 

lengkap Bahasa Indonesia Populer Bintang Timur 

Surabaya) 

26. Sintaksis adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang 

membahas masalah kalimat. Sintaksis berasal dari 

bahasa yunani Sun berarti “dengan” dan ttattien 

“menempatkan”. Secara etimologis berarti 

menempatkan bersama beberapa kata sehingga dapat 

menjadi kelompok kata yang mungkin sering dinamakan 

kalimat. Dapatlah dikatakan bahwa bidang sintaksis 

menyelidiki semua hubungan antar kata dalam suatu 

dasar sintaksis. )Abd. Kadir Mulyana, M. Arief  

Mataliti, Muh. Sikki, J. F. Pattiasira, J. S. Sanoe. 

1986. Morfosintaksis Bahasa Muna. Jakarta: Pusat 
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Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan). 

27.  Menurut Bloch dan Trafer sintaksis merupakan 

analisis mengenai konstruksi-kontruksi yang hanya 

mengikut sertakan kata (bentuk bebas) 

(Sintaksis Bahasa Indonesia. Si Hari dan Teguh 

Setiawan (1997-1998) 

28. Dalam berbagai buku tata bahasa istilah sintaksis 

diberi batasan yang bervariasi. styker melalui tangan 

1986 mengungkapkan bahwa sintaksis adalah telaah 

mengenai pola-pola yang dipergunakan sebagai sarana 

untuk menggabungkan kata menjadi kalimat. 

29. Sintaksis adalah pengaturan dan hubungan  antara 

kata dengan satuan-satuan yang lebih besar atau 

antara satuan yang lebih besar itu dalam bahasa 

terkecil dalam bidang ini adalah kata.  

30. DIK, SC, JG KOOIJ. 1994. Ilmu Bahasa Umum. 

Jakarta : RUL 

Kata sintaksis berasal dari tata bahasa klasik , bahasa 

Yunani kuno yang masih dikenal sebagai “uraian 

kalimat” menurut tata bahasa tradisional. Definisi 

yang lazim berbunyi “sintaksis mengkaji dan 

memberikan saling keterkaitan antara kata dalam 

kalimat”. Dengan kata lain sintaksis yaitu ilmu yang 
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mengkaji dan menguraikan cara penggabungan  

leksem-leksem ke dalam satuan-satuan yang lebih luas.  

31. Sintaksis berasal dari bahasa Belanda Syntaxis. 

Dalam bahasa Inggris digunakan istilah syntax. Baik 

dalam bahasa Belanda maupun bahasa Inggris, istilah 

sintaksis itu diturunkan dari bahasa Yunani sun = 

mengatur + tattein = secara berbarengan. Suntattein 

artinya secara berbarengan. (Damaianti & Nunung, 

2006: 1). 

 

1.2 Ruang Lingkup Sintaksis 

Linguistik atau ilmu bahasa memiliki cabang seperti 

tampak dalam diagram berikut ini. 

 

linguistik 

fonologi tata bahasa semantik 

morfologi sintaksis 
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Dengan melihat diagram di atas dapat kita ketahui 

bahwa sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa, 

dan tata bahasa itu merupakan salah satu cabang dari 

linguistik. Tata bahasa terdiri dari morfologi dan sintaksis. 

Sintaksis adalah salah satu cabang linguistik yang 

mempelajari seluk beluk struktur kalimat. Sintaksis 

mempelajari tata hubungan kata dengan kata lain dalam 

membentuk struktur yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, 

dan kalimat 

 

1.3 Konstruksi Sintaksis 

Istilah konstruksi menunjuk suatu konsep satuan 

bahasa yang bermakna. Dengan kata lain, konstruksi 

sintaksis adalah satuan bahasa bermakna berupa frasa, 

klausa, dan kalimat. Unsur terkecil konstruksi sintaksis 

adalah bentuk bebas atau kata. Konstruksi sintaksis memiliki 

ciri (1) anggotanya berupa bentuk bebas, (2) hubungan 

antara unsurnya dapat disisipi bentuk kata lain, (3) struktur 

unsurnya biasanya tidak tetap, (4) bentuknya berupa frasa, 

klausa, dan kalimat. 

 

Kesimpulan 

1. Sintaksis adalah cabang liguistik yang menyelidiki satuan-

satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan 
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satu dengan yang lainnya, serta penyusunan sehingga 

menjadi satuan ujaran 

2. Sintaksis mempelajari tata hubungan kata dengan kata 

lain dalam membentuk struktur yang lebih besar, yaitu 

frasa, klausa, dan kalimat 

3. Konstruksi sintaksis memiliki ciri (1) anggotanya berupa 

bentuk bebas, (2) hubungan antara unsurnya dapat disisipi 

bentuk kata lain, (3) struktur unsurnya biasanya tidak 

tetap, (4) bentuknya berupa frasa, klausa, dan kalimat. 

 

Latihan 

1. Apa yang Anda ketahui tentang sintaksis bahasa 

Indonesia? 

2. Terangkan diagram berikut secara rinci terutama 

mengenai sintaksis! 

 

3. Analisislah ciri-ciri konstruksi sintsksis! 

linguistik 

fonologi tata bahasa semantik 

morfologi sintaksis 
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BAB II 

Frasa Bahasa Indonesia 
 

Tujuan pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian frasa 

2. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan frasa 

3. Mahasiswa mampu menganalisis kategori dari frasa 

 

2.1 Pengertian Frasa 

Frasa adalah satuan bahasa yang secara potensial 

merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki 

ciri klausa (Cook, 1971;91) atau tidak predikatif 

(Kridalaksana, 2001:177). Ramlan (2001:138) berpendapat 

frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau 

lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. 

Pendeknya, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas 

dua kata atau lebih dan hanya menduduki salah satu fungsi 

unsur klausa yaitu subjek (S), predikat (P), objek (O), 

pelengkap (Pel), dan keterangan (Ket). 

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa frasa memiliki 

sifat sebagai berikut. 

(2) Frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas dua 

kata atau lebih yang tidak memiliki unsur klausa atau 

tidak predikatif. 



13 

 

(3) Frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas dua 

kata atau lebih dan hanya menduduki satu fungsi dalam 

klausa, yaitu fungsi subjek (S), predikat (P), objek (O), 

pelengkap (Pel), dan keterangan (Ket). 

Contoh: Kakak saya sedang membaca novel di taman 

belakang. 

Kalimat tersebut terdiri dari empat frasa yakni frasa kakak 

saya menduduki fungsi  subjek (S), frasa sedang membaca 

menduduki fungsi predikat (P), novel menduduki fungsi objek 

(O), di taman belakang menduduki fungsi keterangan (Ket). 

Jadi, klausa di atas dibentuk oleh empat frasa. 
 

2.2 Klasifikasi Frasa 

Frasa dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur 

yang membentuk frasa, berdasarkan persamaan 

distribusinya dengan salah satu atau kedua unsurnya dan 

berdasarkan sifat hubungan internalnya. 

2.3 Kategori Frasa 

Kategori frasa adalah golongan frasa dilihat dari 

persamaan distribusinya dengan kategori (jenis, kelas, atau 

golongan) kata. Berdasarkan kategorinya, frasa dapat 

dibedakan menjadi beberapa golongan: (1) frasa nominal, (2) 

frasa verbal, (3) frasa adjektival, (4) frasa numeralia, dan 

(5) frasa preposisional. 
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Kesimpulan 

1. frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata 

atau lebih dan hanya menduduki salah satu fungsi unsur 

klausa yaitu subjek (S), predikat (P), objek (O), 

pelengkap (Pel), dan keterangan (Ket). 

2. Berdasarkan kategorinya, frasa dapat dibedakan 

menjadi beberapa golongan: (1) frasa nominal, (2) 

frasa verbal, (3) frasa adjektival, (4) frasa numeralia, 

dan (5) frasa preposisional. 

 

Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan frasa dan berikan satu buah 

contoh masing-masing frasa nominal, frasa verbal, 

frasa adjektival, frasa numeralia, dan  frasa 

preposisional! 

2. Jelaskan apa saja pengelompokan frasa berasarkan 

kategorinya! 
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BAB III 

Klausa Bahasa Indonesia 
 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian klausa 

2. Mahasiswa mampu menjabarakan unsur klausa 

3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan kategori kata atau 

frasa pengisi unsur klausa 

4. Mahasiswa mampu menyebutkan peran unsur-unsur 

klausa 

5. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan klausa 

 

3.1  Pengertian Klausa 

Klausa dapat dikatakan sebagai bagian inti kalimat 

atau dapat juga dikatakan sebagai pembentuk kalimat. 

Ramlan (2001:79) menyatakan bahwa klausa adalah satuan 

gramatik yang terdiri atas subjek (S) dan predikat (P) baik 

disertai objek (O), pelengkap (Pel), dan keterangan (Ket) 

maupun tidak. Karena berintikan predikat (P), klausa 

bersifat predikatif. Sebenarnya unsur inti klausa adalah S 

dan P, tetapi S sering dihilangkan, misalnya dalam kalimat 

majemuk sebagai akibat penggabungan klausa dan dalam 

kalimat jawaban. 
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3.2  Unsur Klausa 

Secara fungsional unsur inti klausa adalah subjek (S) 

dan predikat (P). unsur lain seperti objek (O), pelengkap 

(Pel), dan keterangan (Ket) boleh ada dalam klausa boleh 

juga tidak ada. Unsur fungsional yang cenderung selalu ada 

dalam klausa adalah predikat (P). 

 

3.3 Kalimat dan Klausa 

Perbedaan kalimat dengan klausa dalam hal intonasi 

akhir atau tanda baca yang menjadi ciri kalimat sedangkan 

dalam klausa tidak ada. Baik kalimat maupun klausa 

merupakan konstruksi sintaksis yang mengandung unsur 

predikasi. Dilihat dari segi struktur internalnya, kalimat dan 

klausa keduanya terdiri atas unsur predikat dan subjek 

dengan atau tanpa objek, pelengkap atau keterangan. 

Perhatikan contoh berikut. 

 

(1) a.   Gadis cantik (Subjek + Predikat) 

b. Wanita itu makan kue (Subjek + Predikat + Objek) 

c.  Mereka berbicara tentang politik (Subek + Predikat + 

Pelengkap)  

d. Ayah ada di rumah (Subjek + Predikat + Keterangan)   
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Bentuk-bentuk pada (1) sering diacu sebagai kalimat 

dan juga klausa bergantung pada cara memandangnya. 

Bentuk-bentuk itu disebut klausa jika cara pandangnya 

didasarkan pada struktur internalnya. Setiap konstruksi 

sintaksis yang terdiri atas unsur subjek dan predikat (tanpa 

memperhatikan intonasi atau tanda baca akhir) adalah 

klausa. Bentuk-bentuk pada (1) itu disebut kalimat jika kita 

melihat adanya unsur-unsur subjek-predikat lengkap dengan 

intonasi atau tanda baca akhir. 

         Di samping konstruksi seperti pada (1) di atas, 

terdapat konstruksi sintaksis yang mengandung dua unsur 

predikat atau lebih. Dalam hal demikian, konsep kalimat dan 

klausa terasa perlu dibedakan. Perhatikan contoh (2) 

berikut. 

 

(2) a.   Dia berangkat ke kantor. 

b.  Saya sedang makan. 

c.  Dia berangkat ke kantor ketika saya sedang 

makan. 

 

Ketiga konstruksi pada contoh (2) itu merupakan 

kalimat karena masing-masing tidak menjadi bagian dari 

konstruksi yang lebih besar. Kalimat (2a) terdiri atas satu 

klausa dengan struktur ‘subjek + predikat + keterangan’; 
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kalimat (2b) juga terdiri atas satu klausa dengan struktur 

‘subjek + predikat’. Pada (2c) terdapat dua klausa, yaitu Dia 

berangkat ke kantor dengan struktur ‘subjek + predikat + 

keterangan’ dan ketika saya makan dengan struktur 

‘konjungtor + subjek + predikat’. Klausa yang terakhir ini 

merupakan bagian dari konstruksi sintaksis lebih besar, yaitu 

klausa Dia berangkat, yang berfungsi sebagai keterangan 

tambahan terhadap bentuk ke kantor. klausa Dia berangkat 

ke kantor yang lebih besar pada (2c) itu lazim disebut klausa 

utama atau induk kalimat, sedangkan klausa ketika saya 

sedang makan disebut klausa subordinatif atau anak 

kalimat. Sementara itu, kalimat (2a) dan (2b), yang masing-

masing hanya terdiri atas satu klausa, disebut kalimat 

tunggal, sedangkan kalimat (2c), yang terdiri atas dua klausa, 

disebut kalimat majemuk. 

 

Kesimpulan 

1. klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek (S) 

dan predikat (P) baik disertai objek (O), pelengkap (Pel), 

dan keterangan (Ket) maupun tidak. Karena berintikan 

predikat (P), klausa bersifat predikatif. 

2. Secara fungsional unsur inti klausa adalah subjek (S) dan 

predikat (P). 



19 

 

3. Perbedaan kalimat dengan klausa dalam hal intonasi akhir 

atau tanda baca yang menjadi ciri kalimat sedangkan 

dalam klausa tidak ada. 

 

 

Latihan 

1. Bagaimana Saudara dapat membedakan antara klausa, 

dan kalimat? Berikan masing-masing dua buah contoh! 

2. Jabarakanlah apa saja unsur-unsur klausa! 

3. Deskripsikanlah  kategori kata atau frasa pengisi unsur 

klausa! 

4. Jelaskan  peran unsur-unsur klausa! 
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BAB IV 

Kalimat Bahasa Indonesia 
 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan batasan dan ciri-ciri 

kalimat 

2. Mahasiswa mampu menyebutkan bagian-bagian kalimat 

3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan bentuk kalimat 

4. Hubungan Makna antarklausa dalam Kalimat Majemuk 

5. Mahasiswa mampu menganalisis isi kalimat 

 

4.1  Batasan dan Ciri-ciri Kalimat 

  Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud 

lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. 

Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun 

dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi 

akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya 

perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis 

lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), 

tanda tanya (?), atau tanda seru (!); sementara itu, di 

dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma 

(,), titik dua (:), tanda pisah (-), dan spasi. Tanda titik, tanda 

tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi akhir, 

sedangkan tanda baca yang lain sepadan dengan jeda. Spasi 
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yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru 

melambangkan kesenyapan. 

Kalimat merupakan satuan dasar wacana. Artinya, 

wacana hanya akan terbentuk jika ada dua kalimat, atau 

lebih, yang letaknya berurutan dan berdasarkan kaidah 

kewacanaan. Dengan demikian, setiap tuturan, berupa kata 

atau untaian kata, yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan di 

atas pada suatu wacana atau teks, berstatus kalimat. 

Berikut ini adalah kutipan sebuah wacana (teks) yang terdiri 

atas satu paragraf. 

 

(3) Saya bingung kalau mengarang. Saya sering tidak tahu 

harus mulai dari mana. Sebelum menulis, otak ini 

rasanya penuh ide. Tetapi, sewaktu mulai menulis 

beberapa alinea, ide saya habis. Mengapa ini terjadi? 

Berkali-kali saya mengulang tulisan. Tidak tahu berapa 

banyak kertas yang saya remas. Saya tidak pernah 

puas dengan tulisan saya. 

 

Teks (3) itu terdiri atas delapan kalimat, di antaranya 

diakhiri dengan tanda tanya dan selebihnya diakhiri dengan 

tanda titik. Kedelapan kalimat yang membentuk paragraf  itu 

ditulis kembali sebagai contoh (3a-3h) di bawah ini. 
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(4) a.   Saya bingung kalau mengarang.  

b. Saya sering tidak tahu harus mulai dari mana.  

c. Sebelum menulis, otak ini rasanya penuh ide.  

d. Tetapi, sewaktu mulai menulis beberapa alinea, 

ide saya habis.  

e.  Mengapa ini terjadi?  

f. Berkali-kali saya mengulang tulisan.  

g. Tidak tahu berapa banyak kertas yang saya 

remas.  

h. Saya tidak pernah puas dengan tulisan saya.  
 

 Seperti tampak pada contoh (3) di atas, panjang 

kalimat dapat beragam. Kalimat (3b) dan (3g), misalnya, 

terdiri atas delapan kata, sedangkan kalimat (3e) hanya 

terdiri atas tiga kata. Tentu saja banyak kalimat yang lebih 

panjang daripada (3b, 3g) itu; dan yang lebih pendek daripada 

(3b), yaitu yang hanya terdiri atas satu kata, tidak jarang. 

Kalimat (3e) lazim disebut kalimat tanya atau kalimat 

interogatif dan yang lain disebut kalimat berita atau 

kalimat deklaratif.  

 

4.2  Bagian-bagian Kalimat 

Dilihat dari segi bentuknya, kalimat dapat dirumuskan 

sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua 

kata atau lebih. Hubungan struktural antara kata dan kata, 



23 

 

atau kelompok kata dan kelompok kata yang lain, berbeda-

beda. Sementara itu, kedudukan tiap kata atau kelompok 

kata dalam kalimat itu berbeda-beda pula. Ada kata atau 

kelompok kata yang dapat dihilangkan dengan menghasilkan 

bentuk yang tetap berupa kalimat seperti pada (4b),  dan 

ada pula yang tidak seperti (5b) antara “kalimat” dan “kata” 

terdapat dua satuan sintaksis yaitu “klausa” dan “frasa”. 

Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua 

kata, atau lebih, yang mengandung unsur predikasi sedangkan 

frasa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau  

lebih yang tidak mengandung unsur predikasi. Perlu dicatat 

bahwa di bawah kata masih ada satu satuan tata bahasa, 

yaitu morfem. 

 

(4) a. Ibu pergi ke pasar 

    b. Ibu pergi. 

 

(5) a. Masalah itu menyangkut masa depan kita. 

           b. *Masalah itu menyangkut.    

 

4.3 Konstituen Kalimat  

 Seperti pemaparan sebelumnya, kalimat merupakan 

kontruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau 

lebih. Ini berarti bahwa kalimat merupakan satuan terbesar 
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untuk pemerian sintaksis dan kata yang terkecil. Walaupun 

kalimat dapat diuraikan menjadi untaian kata, penguraian itu 

tidak langsung dari kalimat ke kata. Di antara kalimat dan 

kata biasanya ada satuan antar yang berupa kelompok kata. 

Baik kalimat maupun kelompok kata yang menjadi unsur 

kalimat dapat dipandang sebagai suatu konstruksi. Satuan-

satuan yang membentuk suatu kontruksi disebut konstituen 

konstruksi tersebut. 

Analisis struktural suatu kalimat pada dasarnya adalah 

menetapkan pola hubungan konstituennya yang 

memperlihatkan secara lengkap hierarki konstituen-

konstituen kalimat itu. Salah  satu cara untuk menyatakan  

struktur konstituen kalimat adalah dengan menggunakan 

diagram: struktur serta hierarki konstituen-konstituen 

kalimat Anak itu melemparkan  bola ke lapangan. 
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Kalimat Anak itu melemparkan bola ke lapangan 

mempunyai tiga konstituen berupa frasa: anak itu, 

melemparkan bola, dan ke lapangan. Tiap-tiap konstituen itu 

terdiri atas dua konstituen yang lebih kecil, yaitu anak dan 

itu untuk anak itu, melemparkan dan bola untuk melemparkan 

bola, serta ke dan lapangan untuk ke lapangan. 

Pengelompokan kata-kata pembentuk kalimat itu ke dalam 

satuan-satuan anak itu, melemparkan bola, dan ke lapangan 

sepenuhnya didasarkan pada hubungan kata-kata tersebut. 

Kata itu lebih erat hubungannya dengan anak daripada 

dengan melemparkan, dan karena itu membentuk satu-satuan 

yang lebih besar. Hubungan antara kata bola dan 

melemparkan lebih erat daripada antara bola dan ke, kata ke 

lebih dekat dengan lapangan. 

 Frasa anak itu, melemparkan bola, dan ke lapangan itu 

merupakan kontituen langsung kalimat Anak itu melemparkan 

bola ke lapangan karena merupakan konstituen yang 

setingkat lebih kecil daripada konstruksi kalimat tersebut. 

Kata anak, itu, melemparkan, bola, ke, dan lapangan 

merupakan konstituen kalimat anak itu melemparkan bola ke 

lapangan, tetapi bukan langsung karena terdapat satuan atau 
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konstituen-antara, yaitu frasa anak itu, melemparkan bola, 

dan ke lapangan. 

Namun, Saudara dapat juga menganalisis dengan cara 

biner (binary) atau dengan kata lain terjadi dari dua bagian; 

serba dua (Kridalaksana, 2001:31)  seperti pada contoh 

berikut. 

Bagan Analisis Kalimat Cara Binary 
 

Anak itu melemparkan bola ke lapangan 

Anak itu melemparkan bola ke lapangan 

Anak itu 
melemparkan bola ke lapangan 

melemparkan bola ke lapangan 

 

4.4 Unsur Wajib dan Unsur Takwajib 

Kalimat terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek. 

Kedua unsur kalimat itu merupakan unsur yang kehadirannya 

selalu wajib. Di samping kedua unsur itu, dalam suatu kalimat 

kadang-kadang ada kata atau kelompok kata yang dapat 

dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa 

sebagai kalimat, tetapi ada pula yang tidak. Hal ini akan lebih 

jelas kalau kita memperlihatkan contoh (6) berikut. 

 

(6) Barangkali mereka menghadiri acara buka puasa itu 

kemarin sore. 
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Kalimat (6) itu terdiri atas lima konstituen: (i) barangkali, (ii) 

mereka, (iii) menghadiri, (iv) acara  buka puasa itu, dan (v) 

kemarin sore. Dari kelima konstituen itu, hanya barangkali 

dan kemarin sore yang dapat dihilangkan tanpa 

mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagai kalimat, 

sedangkan yang lain tidak. Jadi, pada contoh berikut kalimat 

(6a-6c) dapat kita terima, tetapi kalimat (6d-6e) tidak. 

 

(7)   Mereka menghadiri acara buka puasa itu kemarin 

sore. 

(8)   Barangkali mereka menghadiri acara buka puasa itu. 

(9)   Mereka menghadiri acara buka puasa itu. 

(10) *(Barangkali) menghadiri acara buka puasa itu 

(kemarin sore). 

(11) *(Barangkali) mereka acara buka puasa itu 

(kemarin sore). 

(12) *(Barangkali) mereka menghadiri (kemarin sore). 

 

 Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat dibedakan 

unsur kalimat atas unsur wajib dan unsur takwajib 

(manasuka). Unsur wajib itu terdiri atas konstituen kalimat 

yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan unsur takwajib 

terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. 

Dengan demikian, bentuk mereka menghadiri acara buka 
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puasa itu pada kalimat (6) termasuk unsur wajib kalimat, 

sedangkan barangkali dan kemarin sore unsur takwajib. 

 

 

 

Bagan Unsur dalam Kalimat 

Unsur Takwajib 

 Unsur Wajib  

Barangkali 

 

mereka 

menghadiri acara 

buka puasa itu 

kemarin sore 

 

Perlu dicatat bahwa pembedaan unsur kalimat atas 

yang wajib dan takwajib tidak berkaitan langsung dengan 

bentuk dan fungsi konstituen kalimat. Pada umumnya, 

konstituen yang berfungsi sebagai keterangan, seperti 

barangkali dan kemarin sore pada contoh (6) di atas, dapat 

dihilangkan. Demikian pula halnya dengan keterangan (alat) 

dengan pisau pada Dia memotong kue dengan pisau, 

keterangan (tempat) ke kampus pada Dia sudah berangkat ke 

kampus, dan keterangan (cara) dengan diam-diam pada Saya 

meninggalkan rapat dengan diam-diam. Akan tetapi, pada 

kalimat tertentu konstituen yang berfungsi sebagai 

keterangan itu wajib hadir. Perhatikan contoh (7) dan (8) 

berikut. 
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(7) a. Dia menuju ke Banjarmasin. 

b.*Dia menuju. 

 

(8) a. Upacara pembukaan kongres budaya banjar itu 

dilangsungkan pada pagi   hari. 

b.*Upacara pembukaan kongres budaya banjar itu 

dilangsungkan. 

 

Bentuk ke Banjarmasin pada (7a) dan pada pagi hari pada 

(8a) tidak dapat dihilangkan karena bentuk (7b) dan (8b) 

bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal tertentu 

ada kemungkinan (8b) dipakai orang, tetapi secara lepas 

tidak mungkin dapat ditafsirkan bila konteks situasi 

pemakaiannya tidak diketahui. 

 

4.5 Keserasian Unsur-unsur Kalimat 

Penggabungan dua kata, atau lebih, dalam satu kalimat 

menuntut adanya keserasian di antara unsur-unsur tersebut 

baik dari segi makna maupun dari segi bentuk. Berdasarkan 

hal itu, keserasian unsur-unsur kalimat berikut ini akan 

dikemukakan dari segi tersebut, yakni keserasian makna dan 

keserasian bentuk. 

 

4.5.1 Keserasian Makna 
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Pada dasarnya orang membuat kalimat berdasarkan 

pengetahuannya tentang dunia di sekelilingnya sehingga 

mustahillah rasanya kita temukan kalimat seperti ini. 

 

(9)  a.  *Batu itu memukul kucing kami. 

       b. *Kuda kami merokok lima butir jeruk.  

 

Keanehan bentuk (9a) timbul karena verba memukul 

menuntut nomina orang sebagai pelakunya. Kenyataan bahwa 

batu itu bukan orang menyebabkan untaian (9a) itu terasa 

aneh. Keanehan bentuk (9b) juga timbul karena verba 

merokok menuntut nomina orang sebagai pelakunya serta 

nomina berwujud batangan sebagai objeknya. Kenyataan 

bahwa kuda kami bukan orang dan jeruk tidak terwujud 

batangan mengakibatkan untaian pada (9b) itu terasa aneh. 

Keanehan lain yang dapat timbul adalah keanehan yang 

dilandasi oleh faktor budaya suatu bangsa sehingga yang 

aneh bagi suatu bangsa belum tentu aneh bagi bangsa lain. 

Perhatikan contoh berikut. 

(10)   a. *Dewi Persik menceraikan suaminya. 

        b. *Solehah akan mengawini Ervan minggu depan. 

 

Verba menceraikan dan mengawini dalam bahasa dan 

budaya Indonesia umumnya menuntut pelaku seorang pria. 
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Seorang pria dapat menceraikan atau mengawini seorang 

wanita, tetapi seorang wanita umumnya hanya dapat minta 

cerai dari suaminya atau kawin dengan seorang pria, dan 

bukan menceraikan atau mengawini seorang pria. Kedua 

kalimat seperti itu dipakai, maka akan muncullah citra yang 

khusus mengenai Bu Fatimah dan suaminya serta Tuti dan 

Johan. 

Perlu ditegaskan bahwa kaidah bahasa tidak sama 

dengan dengan kaidah susunan kenyataan menurut 

pengalaman dan pengertian kita. Keluwesan kaidah bahasa 

justru memungkinkan pembahasan apa saja termasuk 

keadaan dan peristiwa yang serba aneh. 

 

4.5.2 Keserasian Bentuk 

Selain tuntutan akan adanya keserasian makna, bahasa 

Indonesia, seperti halnya dengan kebanyakan bahasa di dunia 

ini, memuntut adanya keserasian bentuk di antara unsur-

unsur kalimat, khususnya antara nomina dan pronomina dan, 

dalam batas tertentu, antara nomina dan verba. 

Penggunaan pronomina sebagai pengganti nomina atau 

frasa nominal yang menyatakan orang pada kendala jumlah 

seperti tampak pada contoh berikut.  
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(11)   a. Pelamar banyak, tetapi mereka tidak memenuhi 

syarat. 

   b. *Pelamar banyak, tetapi dia tidak memenuhi syarat. 

(12)   a. Pelamar ada, tetapi mereka tiodak memenuhi syarat. 

  b. *Pelamar ada, tetapi dia tidak memenuhi syarat. 

Anteseden pronomina mereka  pada (11a) adalah frasa 

(banyak) pelamar. Karena itu, pronomina dia (11b) tidak bisa 

digunakan sebagai penggantinya. Pada (12) tampak bahwa 

pronomina mereka dan dia dapat digunakan karena 

antesedennya (ada) pelamar tidak jelas bermakna jamak atau 

tunggal. Pemakaian pronomina mereka atau dia pada (12) itu 

bergantung pada konteks wacana. 

Pada konstruksi pemilikan yang insur-unsurnya terdiri 

atas nomina milik dan pronomina milik yang antesedennya 

berupa nomina jamak perlu diperhatikan apakah nomina milik 

itu merupakan milik bersama atau perseorangan. Apabila 

pemilikan itu bersifat perseorangan, maka pronomina yang 

digunakan adalah pronomina persona ketiga jamak yang harus 

diikuti partikel masing-masing. Perhatikan contoh berikut. 

 

(13)   a. Murid-murid itu menyelesaikan tugas mereka pada 

waktunya. 

         b. Murid-murid itu menyelesaikan tugas mereka 

masing-masing pada waktunya. 
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Pada (13a) tugas mengandung makna tunggal; jadi, merupakan 

nomina milik bersama murid-murid. Pada (13b) perlu 

ditambahkan bentuk masing-masing sesudah pronomina 

pemilik untuk menyatakan bahwa tugas itu bersifat 

perseorangan. Perlu dicatat di sini bahwa bentuk pronomina 

ia pada dasarnya merupakan varian pronomina dia (pronomina 

persona ketiga tunggal). Dalam perkembangan pemakaian, 

bentuk ia kadang-kadang juga digunakan untuk benda 

tunggal. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat sejumlah verba yang 

menuntu nomina jamak sebagai subjek. Verba demikian 

biasanya berafiks ber-an. Perhatikan contoh berikut. 

 

(14) a. Pasukan itu berlarian ketika mendengar pesawat 

terbang mendekat. 

        b.Kedua anak itu bertengkar (atau Anak itu 

bertengkar dengan temannya). 

Verba berlarian (14a) menuntut subjek jamak. Demikian pula 

verba bertengkar (14b). 

Verba bersubjek jamak dapat pula digunakan untuk 

menyatakan makna jamak nomina takdefinit seperti pada 

(15) berikut. 

 



34 

 

(15) a. Kicau burung bersahutan sepanjang pagi. 

        b. Mahasiswa mengerumuni dia. 

        c. Kendaraan lalu lalang di depan rumahnya.   

 

Kehadiran verba bersahutan, mengerumuni, dan lalu lalang 

pada (15) di atas masing-masing mengisyaratkan bahwa 

nomina kicau burung, mahasiswa, dan kendaraan mengandung 

makna jamak. Hal serupa tampak pula kalimat yang 

predikatnya berupa adjektiva yang diulang seperti pada 

contoh berikut. 

(16)  a. Murid di sini pintar-pintar. 

        b. Rumah di kampung itu bagus-bagus. 

        c. Buku di toko itu mahal-mahal. 

 

Bentuk pintar-pintar, bagus-bagus, dan mahal-mahal 

mengisyaratkan bahwa murid, rumah, dan buku mengandung 

makna jamak dan sekaligus menyatakan makna ‘keberagaman’. 

Kesimpulan 

1. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan 

atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam 

wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun 

dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi 

akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah 

terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun 
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proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf 

Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), atau tanda seru (!); 

sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda 

baca seperti koma (,), titik dua (:), tanda pisah (-), dan 

spasi. 

2. kalimat dapat dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis 

terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Hubungan 

struktural antara kata dan kata, atau kelompok kata dan 

kelompok kata yang lain, berbeda-beda 

3. Analisis struktural suatu kalimat pada dasarnya adalah 

menetapkan pola hubungan konstituennya yang 

memperlihatkan secara lengkap hierarki konstituen-

konstituen kalimat itu 

4. Kalimat terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek. 

5. Penggabungan dua kata, atau lebih, dalam satu kalimat 

menuntut adanya keserasian di antara unsur-unsur 

tersebut baik dari segi makna maupun dari segi bentuk. 

Berdasarkan hal itu, keserasian unsur-unsur kalimat 

berikut ini akan dikemukakan dari segi tersebut, yakni 

keserasian makna dan keserasian bentuk. 

 

Latihan 

1. Buatlah struktur konstituen kalimat berikut! 
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a. Mobil yang merah hati itu akan dijual murah. 

b. Mahasiswa itu mengikuti ujian di kampusnya. 

2. Jelaskan unsur wajib dan takwajib dalam sebuah kalimat 

dan berikan masing-masing satu buah contoh! 

3. Berikan penjelasan mengapa kalimat berikut tidak 

memiliki keserasian! 

a. Gadis itu jalan-jalan di bara api. 

b. Pelamar ada, tetapi dia tidak memenuhi syarat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

BAB V 

Struktur Kalimat Dasar 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk, kategori, 

fungsi, dan peran 

2. Mehasiswa mampu menggambarkan pola kalimat dasar 

3. Mahasiswa mampu mengkategorikan kalimat dasar dan 

konstituennya 

4. Mahasiswa mampu menyusun pola kalimat topik-Komen 

 

5.1 Struktur Kalimat Dasar 

Yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat 

yang (i) terdiri atas satu klausa, (ii) unsur-unsurnya lengkap, 

(iii) susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling 

umum, dan (iv) tidak mengandung pertanyaan atau 

pengingkaran. Dengan kata lain, kalimat dasar di sini identik 

dengan kalimat tunggal deklaratif afirmatif yang urutan 

unsur-unsurnya paling lazim. Dalam pemerian kalimat, perlu 

dibedakan kategori sintaksis, fungsi sintaksis, dan peran 

semantis unsur-unsur kalimat. Setiap bentuk kata, atau 

frasa, yang menjadi konstituen kalimat termasuk dalam 

kategori kata atau frasa tertentu dan masing-masing 

mempunyai fungsi sintaksis serta peran semantis tertentu 

pula. 
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5.1.1 Bentuk, Kategori, Fungsi, dan Peran 

Untuk kata terdapat, antara lain, kategori seperti 

berikut. 

 

(17)  a. Verba (V)                              b.  Preposisi (Prep) 

         Adjektiva (Adj)                         Konjungtor (Konj) 

         Adverbia (Adv)                         Interjeksi (Interj) 

         Nomina (N)                                Partikel (Part) 

 

Sejalan dengan kategori kata itu, terdapat kategori 

frasa yang dibedakan berdasarkan unsur utamanya seperti 

pada (17a, 17b). Perlu dicatat bahwa istilah “frasa 

konjungtor” atau “frasa partikel” tidak dikenal karena 

kombinasi konjungtor atau partikel dengan kategori lain, 

kalau ada, sangat terbatas. 

(18)  a. Frasa Nominal (FN) b. Frasa Preposional (Fprep) 

           Frasa Verbal (FV) 

           Frasa Adjektival (FAdj) 

           Frasa Adverbial (FAdv) 

 

Kata seperti meja, pergi, sakit, sering, dan kepada masing-

masing termasuk dalam kategori N, V, Adv, dan Prep; dan 

frasa meja itu, sudah pergi, agak sakit, sering sekali, dan 
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kepada saya masing-masing tergolong FN, FV, Fadj, FAdv, 

dan Fprep. 

Suatu bentuk kata yang tergolong dalam kategori 

tertentu dapat mempunyai fungsi sintaksis dan peran 

semantis yang berbeda dalam kalimat. Kata Adhwa, misalnya, 

tergolong nomina, dan berfungsi sebagai S(ubjek) dengan 

peran sebagai pelaku pada (19a), sebagai P(redikat) dengan 

peran sebagai atribut terhadap subjek pada (19b), sebagai 

O(bjek) dengan peran sebagai sasaran pada (19c), dan 

sebagai Pel(engkap) dengan sebagai peruntung (beneficiary) 

pada (19b). 

 

(19)  a. Adhwa [S, pelaku]vsedang belajar. 

b. Nama anak itu Adhwa [P, atribut subjek] 

c.  Ibu memanggil Adhwa [O, sasaran] 

d. Ayah membeli baju untuk Adhwa [Pel, peruntungan] 

 

Sementara itu, kategori perlu pula dibedakan dari 

bentuk kata. Suatu bentuk kata dapat mempunyai 

keanggotaan rangkap dalam arti kata tersebut termasuk 

dalam dua kategori atau lebih. Kata sapu, misalnya, tergolong 

N dalam Sapu itu sudah rusak dan V dalam Tolong sapu 

kamar saya. Kata buat, walaupun terbatas dalam ragam 

percakapan, tergolong V dalam Jangan lupa buat PR-mu, Prep 
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dalam Ayah membeli kalung buat saya, dan Konj dalam 

Mereka mengirim kartu buat menyatakan rasa simpati 

kepada kami. 

Dari uraian singkat di atas tampak bahwa antara 

bentuk, kategori, fungsi, dan peran tidak ada hubungan satu 

lawan satu. Fungsi merupakan suatu “tempat” dalam struktur 

kalimat dengan unsur pengisi berupa bentuk (bahasa) yang 

tergolong dalam kategori tertentu dan mempunyai peran 

semantis tertentu pula. 

 

 

5.1.2  Pola Kalimat Dasar 

 Dalam suatu kalimat tidak selalu kelima fungsi sintaksis 

itu terisi, tetapi paling tidak harus ada konstituen pengisi 

subjek dan predikat. Kehadiran kontituen lainnya banyak 

ditentukan oleh konstituen pengisi predikat. Perhatikan 

contoh berikut. 

  

(20)   a.   Dia [S] tidur [P] di kamar depan [Ket]. 

b. Mereka [S] sedang belajar [P] bahasa Indonesia 

[Pel] sekarang [Ket]. 

 c.  Mahasiswa [S] mengadakan [P] seminar [O] di 

kampus [Ket]. 
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   d.  Buku itu [S] terletak [P] di meja [Ket] kemarin 

[Ket]. 

        e.  Amir [S] membeli [P] baju [O] untuk saya [Pel] 

tadi siang [Ket]. 

        f.  Ayah [S] membelikan [P] saya [O] baju [Pel] 

tadi siang [Ket]. 

        g.  Dia [S] meletakkan [P] uang [O] di atas meja itu 

[Ket] kemarin [Ket]. 

 

Pada contoh (20) di atas, konstituen yang dicetak 

miring dapat dihilangkan tanpa mengakibatkan kejanggalan 

kalimat dalam arti bahwa makna kalimat tetap dapat 

dipahami tanpa harus diketahui konteks situasi 

pemakaiannya. Pada contoh di atas tampak bahwa hanya 

kalimat (20f) yang memiliki konstituen pengisi kelima fungsi 

sintaksis yang disebutkan di atas. Sementara itu, tampak 

pula bahwa kalimat dimulai dengan subjek, kemudian 

predikat, lalu objek, pelengkap, dan akhirnya keterangan jika 

tiga unsur yang terakhir itu hadir. 

Jika kita mengamati pemakaian bahasa Indonesia, 

misalnya kalimat-kalimat dalam satu teks, kita akan 

menemukan banyak kalimat yang urutan unsur-unsurnya 

berbeda dari yang diperlihatkan contoh (20), terutama yang 

menyangkut letak keterangan dan letak predikat terhadap 
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subjek kalimat. Keterangan dalam bahasa Indonesia banyak 

jenisnya dan letaknya dapat berpindah-pindah: di akhir, di 

awal, dan bahkan di tengah kalimat seperti terlihat pada 

contoh berikut. 

 

(21)   a. Kahfi membeli mengga kemarin. 

        b. Kemarin Kahfi membeli mangga. 

        c. Kahfi kemarin membeli mangga. 

 

Di antara ketiga bentuk pada (21) itu hanya kalimat (21a) 

yang mengandung informasi tunggal, yaitu mengungkapkan 

peristiwa Kahfi membeli mangga dan itu terjadi kemarin. 

Kalimat (21b) mengandung informasi tambahan bahwa 

peristiwa Kahfi membeli mengga itu terjadi kemarin dan 

bukan hari ini atau hari lain. Kalimat yang sama dapat pula 

menyatakan informasi tambahan bahwa peristiwa membeli 

mangga itu merupakan salah satu kegiatan. Kahfi kemarin. 

Informasi tambahan terakhir ini juga terkandung dalam 

(21c).  

Kenyataan lain yang akan tampak kalau kita mengamati 

suatu teks adalah bahwa banyak kalimat yang predikatnya 

mendahului subjek kalimat. Kalimat-kalimat demikian pada 

umumnya dapat diubah susunanya sehingga berpola S-P. 

Kalimat (mejemuk) Tidak banyak [P] menusia yang mampu 
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tingal dalam kesendirian [S] dapat diubah menjadi Manusia 

yang mampu tinggal dalam kesendirian [S] tidak banyak [P]. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, pola umum kalimat dasar 

dalam bahasa Indonesia dapat dinyatakan seperti (22). 

 

(22) S + P + (O) + (Pel) + (Ket) 

 

Dengan catatan bahwa unsur objek, pelengkap, dan 

keterangan yang ditulis di antara tanda kurung itu tidak 

selalu hadir dan keterangan dapat lebih dari satu. 

Apabila konstituen kalimat dasar yang tidak wajib 

hadir diabaikan, dari pola umum (22) itu dapat diturunkan 

enam tipe kalimat dasar. Keenam tipe kalimat dasar itu, yang 

dibedakan berdasarkan pola unsur-unsurnya yang wajib. 

 

Berikut bagan hubungan antara bentuk, kategori, fungsi, dan 

peran. 

Bentuk Ibu saya tidak membeli baju baru untuk kami Minggu lalu 

Kategori kata N Pron Adv V N Adj Prep N N V 

frasa FN FV FN FPrep FN 

Fungsi Subjek Predikat Objek Pelengkap Keterangan 

Peran Pelaku Perbuatan Sasaran Peruntung Waktu 

 

5.2  Kalimat Dasar dan Konstituennya 

Kalau kita perhatikan kelima tipe kalimat yang 

terakhir, akan tampak bahwa kehadiran objek, pelengkap, 
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atau keterangan wajib itu sangat ditentukan oleh bentuk dan 

jenis verba predikat. Verba menjadi pada Dia menjadi ketua 

koperasi termasuk tipe S-P-Pel, seangkan verba tinggal pada 

Kami tinggal di Jakarta termasuk tipe S-P-Ket, walaupun 

kedua verba itu termasuk verba taktransitif. Dari uraian di 

atas tampak bahwa verba predikat dalam bahasa Indonesia 

mempunyai peranan yang dominan karena menentukan 

kehadiran konstituen lain dalam kalimat. Perhatikan contoh 

berikut.  

 

(23) Tante membeli baju baru [S-P-O] 

(24) Tante membelikan adik saya baju baru [S-P-O-Pel] 

 

Verba membeli menuntut kehadiran dua konstituen, 

yaitu (a) yang membeli (tante) dan (b) yang dibeli (baju 

baru). Berbeda dengan membeli, verba membelikan 

menuntut, paling tidak secara potensial, hadirnya tiga 

konstituen: (a) yang membeli (Tante), (b) yang dibeli (baju 

baru), dan (c) yang dibelikan (adik saya). 

Kalimat (24) memang dapat ditambah dengan 

konstituen seperti untuk adik saya sehingga terciptalah 

kalimat (24a) berikut. 
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(24a) Tante membelikan baju baru untuk adik saya. [S-

P-O-Pel 

 

akan tetapi, konstituen untuk adik saya tidak dituntut 

kehadirannya oleh membeli, baik secara faktual maupun 

secara potensial. Hal ini berbeda dengan membelikan. 

Konstituen adik saya pada kalimat (24a) tidak harus ada 

secara eksplisit asal konteks situasi pemakaiannya 

menentukan bahwa adik saya itulah yang dibelikan baju 

tersebut sehingga terdapatlah kalimat (24b) berikut. 

 

(24b) Ayah membelikan baju baru.  [S-P-Pel] 

 

Jadi, pengertian bahwa baju baru untuk seseorang yang 

identitasnya dapat diketahui dari konteks situasi (dan bukan 

untuk tante) tetap tersirat pada (24a). 

Di atas telah beberapa kali disinggung bahwa kehadiran 

unsur objek, pelengkap, dan/atau keterangan wajib sangat 

bergantung pada bentuk dan jenis predikat. Dengan kata 

lain, unsur yangterdapat di sebalah kanan merupakan 

konstituen yang berfungsi melengkapi verba predikat. Oleh 

karena itu, konstituen objek, pelengkap, dan keterangan 

wajib sering juga disebut konstituen komplementasi atau 

pemerlengkapan. Hubungan struktural unsur-unsur kalimat 



46 

 

dasar dan wajib tidaknya kehadiran unsur-unsur itu dapat 

diperjelas dengan contoh (25-28) berikut dengan catatan 

bahwa fungsi yang tidak wajib hadir ditulis di antara tanda 

kurung. 

 

(25)    Dia         sedang tidur       di kamar sebelah. 

       Subjek       Predikat             (Keterangan) 

         FN             FV                         FPrep 

 

(26)    Dia      sedang belajar        metematika  sekarang. 

   Subjek   Predikat       (Pelengkap)           (Keterangan) 

      FN         FV                         FN                          FN 

 

(27)    Pancasila          merupakan        dasar negara kita. 

         Subjek              Predikat                 Pelengkap 

                    FN                     FV                           FN 

 

(28)     Dia          tinggal          di Bogor                tahun lalu. 

   Subjek      Predikat     Keterangan           (Keterangan) 

          FN             FV              FPrep                          FN 

 

5.3  Pola Kalimat Topik-Komen 

Pola-pola dasar dapat juga dilihat sebagai susunan 

kalimat yangterdiri atas dua bagian, yakni topik dan komen. 
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Jadi, dalam kalimat seperti Orang itu menyerahkan sebuah 

bingkisan frasa orang itu adalah topik sedangkan 

menyerahkan sebuah bingkisan adalah komen. Pola itu terdiri 

atas topik yang merupakan  pokok pembicaraan, dan komen 

yang memberi penjelasan terhadap pokok tersebut. Topik 

merupakan hal yang dianggap diketahui oleh 

pendengar/pembaca sedangkan komen adalah ihwal yang 

merupakan penjelasan tentang topik tersebut.     

Dalam bahasa Indonesia pola ini dapat pula diwujudkan 

dalam kalimat seperti berikut. 
 

(29)  a. Rumah kami, atapnya bocor. 

        b. Orang itu, ayahnya bekerja di pabrik. 

        c. Para mahasiswa, tuntutannya telah dipenuhi. 

        d. Syahida, suaminya meninggal tahun lalu. 

Pada contoh (29a) di atas, frasa rumah kami dianggap 

sebagai hal yang diketahui oleh pendengar dan karena itu 

dimunculkan sebagai topik. Setelah diketahui oleh pendengar 

dan karena itu dimunculkan sebagai topik. Setelah topik 

tersebut dinyatakan, pembicara memberikan penjelasan 

dengan menyataklan bahwa atap rumah tersebut bocor. 

Konstituen orang itu (29b), para mahasiswa (29c), dan 

Syahida (29d) juga merupakan topik karena menjadi pokok 

pembicaraan. Konstituen yang mengikutinya memberi 

penjelasan mengenai pokok pembicaraan dan karena itu 
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dinamakan komen. Dari contoh-contoh di atas tampak bhawa 

topik tidak merupakan klausa, sedangkan komen berupa 

klausa yang berpola sebjek-predikat. 

Dalam kalimat topik-komen terdapat hubungan 

pemilikan antara unsur topik dipisahkan dari komen. Jadi, 

pada contoh (29) ada hubungan pemilikan antara rumah kami 

dengan atap, antara orang itu dengan ayah, antara para 

mahasiswa dengan tuntutan, dan antara Syahida dengan 

suami. Kalimat-kalimat pada (30) berikut. 

 

(30)  a. Atap rumah kami bocor. 

        b. Ayah orang itu bekerja di pabrik. 

        c. Tuntutan para mahasiswa telah dipenuhi. 

        d. Suami Syahida meninggal tahun lalu. 

 

Hubungan pemilikan dalam pola topik-komen dinyatakan 

dengan pronomina –nya. Pronomina –nya juga dipakai 

meskipun topiknya jamak. Jadi, meskipun topik para 

mahasiswa pada kalimat (30c) di atas adalah jamak, tanda 

pemilikan pada unsur komen tuntutan adalah –nya, dan bukan 

mereka. 

Dalam ujaran ada jeda antara topik dengan komen, 

sedangkan dalam tulisan topik dipisahkan dari komen dengan 

tanda koma. 
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Kesimpulan 

1. Yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang 

(i) terdiri atas satu klausa, (ii) unsur-unsurnya lengkap, 

(iii) susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling 

umum, dan (iv) tidak mengandung pertanyaan atau 

pengingkaran. 

2. verba predikat dalam bahasa Indonesia mempunyai 

peranan yang dominan karena menentukan kehadiran 

konstituen lain dalam kalimat. 

3. Pola-pola dasar dapat juga dilihat sebagai susunan kalimat 

yangterdiri atas dua bagian, yakni topik dan komen. 

4. Hubungan pemilikan dalam pola topik-komen dinyatakan 

dengan pronomina –nya. Pronomina –nya juga dipakai 

meskipun topiknya jamak. 

 

 

Latihan 

1. Tentukan fungsi pada kalimat berikut sehingga sesuai 

dengan struktur kalimat dasar! 

a. Kami menggunakan produksi dalam negeri.  

b. Engkau harus menghemat pengeluaran uang.  

c. Dia datang setelah kematian suaminya.  

d. Lawan politiknya pergi tanpa pertumpahan darah. 

2. Buatlah lima buah contoh pola kalimat topik-komen! 
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BAB VI 

Peran Semantis Unsur Kalimat 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pelaku  

2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan sasaran 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengalam 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan peruntung 

5. Mahasiswa mampu mendeskripsikan atribut 

6. Mahasiswa mampu menganalisis peran semantis 

keterangan 

 

Pada dasarnya tiap kalimat memeriakan suatu peristiwa 

atau keadaan yang melibatkan satu peserta, atau lebih, 

dengan peran semantis yang berbeda-beda. Peserta itu 

dinyatakan dengan nomina atau frasa nominal. Dengan 

demikin, pada kalimat. 

 

(31) Deba memberi hadiah kepada ibunya. 

 

Terdapat unsur peserta: Deba, hadiah, dan ibunya. Kalimat 

(31) itu mengandung subjek yang menyatakan pelaku, 

predikat yang menyatakan perbuatan, objek yang 

menyatakan peserta sasaran perbuatan, dan pelengkap yang 
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menyatakan peserta peruntungan yang memperoleh manfaat 

dalam peristiwa tersebut. 

 

6.1 Pelaku 

Pelaku adalah peserta yang melakukan perbuatan yang 

dinyatakan oleh verba predikat. Peserta umumnya manusia 

atau binatang. Akan tetapi, benda yang potensial juga dapat 

berfungsi sebagai pelaku (seperti (32c)). Peran pelaku itu 

merupakan peran semantis utama subjek kalimat aktif dan 

pelengkap kalimat pasif. Perhatikan contoh berikut. 

 

(32)  a. Anak itu sedang membaca koran. 

        b. Kucing saya selalu tidur di kursi 

        c. Mobil itu membelok ke kiri lalu menghilang. 

 

(33)  a. Buku saya dipinjam Nabil. 

        b. Mobil saya dipakai oleh anak saya. 

 

6.2 Sasaran 

Sasaran adalah peserta yang dikenai perbuatan yang 

dinyatakan oleh verbal predikat. Peran sasaran itu 

merupakan peran utama objek atau pelengkap seperti 

terlihat pada contoh berikut. 
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(34)  a. Dia mengirim uang kepada ibunya. 

        b. Ibu mengambilkan ayah air minum. 

 

(35) a. Anak itu sedang belajar keterampilan dasar 

menulis 

        b. Kami mendengarkan pidato Presiden. 

 

6.3 Pengalam 

Pengalam adalah peserta yang mengalami keadaan atau 

peristiwa yang dinyatakan predikat. Peran pengalam 

merupakan peran unsur subjek yang predikatnya adjektiva 

atau verba taktransitif yang lebih menyatakan keadaan 

seperti pada contoh berikut. 

 

(36)  a. Adik saya sakit hari ini. 

        b. Mereka kehujanan di jalan. 

        c. Saya melihat gunung itu meletus. 

 

6.4 Peruntung 

Peruntung adalah peserta yang beruntung dan 

memperoleh manfaat dari keadaan, peristiwa atau perbuatan 

yang dinyatakan oleh predikat. Partisipan peruntungan 

biasanya berfungsi sebagai objek, atau pelengkap, atau 
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sebagai subjek verba jenis menerima atau mempunyai. 

Perhatikan contoh berikut. 

 

(37)   a. Ayah memberi uang kepada saya. 

        b. Nenek membelikan Nabila kalung. 

        c. Dia menerima hadiah sebesar sejuta rupiah. 

        d. Dia mempunyai ruang kerja sendiri. 

 

6.5 Atribut 

Dalam kalimat yang predikatnya nomina, predikat 

tersebut mempunyai peran semantis atribut. Perhatikan guru 

saya dan ibunya pada contoh berikut. 

 

(38) a. Orang itu guru saya. 

        b. Wanita itu ibunya. 

 

6.6 Peran Semantis Keterangan 

Di samping kelima peran tersebut di atas, ada peran 

semantis lain yang terdapat pada fungsi keterangan, seperti 

keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat, dan 

keterangan sumber. Peran semantis itu pada dasarnya sesuai 

dengan sifat kodrati dari nomina yang ada pada keterangan 

tersebut. Perhatikan contoh berbagai peran semantis 
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berikut ini yang dinyatakan oleh unsur yang berfungsi 

sintaksis keterangan. 

 

(39) Peran semantis waktu: 

       a. Mereka pindah tahun 1998. 

       b. Kami mengharapkan mereka datang pukul 

sepuluh. 

 

(40) Peran semantis tempat: 

       a. Kami tinggal di Jakarta. 

       b. Keluarga kami baru saja pulang dari Puncak. 

 

(41) Peran semantis alat: 

        a. Mereka membuka pintu itu dengan kunci palsu. 

        b. Dia tidak dapat membaca tanpa kaca mata. 
 

(42) Peran semantis sumber: 

        a. Kursi itu terbuat dari ban mobil. 

        b. Tuhan menciptakan manusia dari tanah. 

Bandingkan peran semantis yang sama yang disebutkan 

pada contoh di atas, tetapi yang dinyatakan oleh unsur yang 

tidak berfungsi sebagai keterangan, misalnya subjek, objek, 

dan pelengkap. 

 

(43) Peran semantis waktu: 
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       a. Tahun 1998 (Subjek) adalah tahun awal 

reformasi. 

       b. Pukul sepuluh (Subjek) waktu minum kopi. 

 

 

(44) Peran semantis tempat: 

        a. Depok tidak termasuk Jakarta. (Pelengkap) 

        b. Puncak (Subjek) adalah tempat istirahat yang 

nyaman. 

 

(45) Peran semantis alat: 

       a. Kunci palsu itu (Subjek) dapat dipakai untuk 

membuka pintu ini. 

       b. Dia memerlukan kaca mata (Objek) untuk 

membaca. 

 

(46) Peran semantis sumber: 

       a. Ban mobil (Subjek) dapat dipakai untuk membuat 

kursi. 

       b. Tanah (Subjek) merupakan bahan utama untuk 

membuat batu bata. 

 

Kesimpulan 



56 

 

1. Pelaku adalah peserta yang melakukan perbuatan yang 

dinyatakan oleh verba predikat 

2. Sasaran adalah peserta yang dikenai perbuatan yang 

dinyatakan oleh verbal predikat 

3. Pengalam adalah peserta yang mengalami keadaan atau 

peristiwa yang dinyatakan predikat 

4. Peruntung adalah peserta yang beruntung dan 

memperoleh manfaat dari keadaan, peristiwa atau 

perbuatan yang dinyatakan oleh predikat 

5. Dalam kalimat yang predikatnya nomina, predikat 

tersebut mempunyai peran semantis atribut 

6. Peran semantis itu pada dasarnya sesuai dengan sifat 

kodrati dari nomina yang ada pada keterangan tersebut. 

 

Latihan 

Tentukan peran semantis unsur kalimat berikut. 

a. Adib memberikan sepeda baru kepada adiknya. 

b. Wanita cantik itu ibu saya. 

c. Saya melihat pesawat Garuda itu terbakar. 
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BAB VII 

Perluasan Kalimat Tunggal 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan keterangan 

2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan nomina vokatif 

3. Mahasiswa mampu menganalisis Aposisi 

 

Pada bagian yang lalu dalam bab ini telah kita 

membicarakan unsur wajib yang diperlukan untuk 

pembentukan kalimat. Dengan demikian, kalimat-kalimat yang 

kita bahas pada bagian tersebut pada umumnya hanya terdiri 

atas unsur fungsi wajib seperti subjek, predikat, objek, dan 

pelengkap. Pada kemyataannya, suatu kalimat seringkali 

terdiri bukan hanya atas unsur wajib saja, tetapi juga atas 

unsur takwajib. Dari segi struktur, kehadiran unsur takwajib 

itu memperluas kalimat dan dari segi makna unsur rakwajib 

itu membuat informasi yang terkandung dalam kalimat 

menjadi lebih lengkap. Perluasan kalimat tunggal itu dapat 

dilakukan dengan penambahan (1) unsur keterangan, (2) 

unsur vokatif, dan (3) konstruksi aposisi. 

 

 

 



58 

 

7.1 Keterangan 

Pada umumnya kehadiran keterangan dalam kalimat 

tidak wajib sehimgga keterangan diperlakukan sebagai unsur 

takwajib dalam arti bahwa tanpa keterangan pun kalimat 

telah mempunyai makna mandiri. Perhatikan contoh berikut. 

 

(47) a. Mereka membunuh binatang buas itu. 

        b. Mereka membunuh binatang buas itu di pinggir 

hutan. 

 

(48) a. Usul penelitian itu akan dikirimkan. 

        b.Usul penelitian itu akan dikirimkan minggu depan. 

 

  Meskipun kalimat (a) hanya terdiri atas unsur wajib 

saja, dari segi makna kalimat itu telah dapat memberikan 

makna yang utuh. Untuk (476a) kitadapati sekelompok orang 

melakukan perbuatan pembunuhan terhadap binatang buas. 

Namun, ada keterangan lain yang dapat ditambahkan agar 

berita yang disampaikan itu mengandung makna yang lebih 

lengkap. Pada (47b) keterangan tempat peristiwa 

pembunuhan itu, yakni di pinggir hutan. Pada (47b) 

keterangan yang ditambahkan bertalian dengan waktu 

pengiriman usul itu akan dilakukan, yakni minggu depan. 
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Jumlah keterangan yang dapat ditambahkan pada 

kalimat secara teoretis tidak terbatas, namun dalam 

kenyataan orang akan menghindari jumlah yang berlebihan. 

Berikut adalah contoh yang memuat beberapa keterangan, 

yakni keterangan waktu, tempt, dan alat. 

 

(48) Kemarin mereka menangkap binatang itu di tepi 

hutan dengan jaring. 

 

Seperti yang dikemukakan di atas, dalam bahasa Indonesia 

lazim dibedakan sembilan macam keterangan, yakni 

keterangan (1) waktu, (2) tempat, (3) tujuan, (4) cara, (5) 

penyerta, (6) alat, (7) pembandingan/kemiripan, (8) sebab, 

dan (9) kesalingan. Kesembilan macam keterangan itu dapat 

berupa kata atau frasa, sebagian dapat pula berupa klausa. 

Perluasan kalimat tunggal dengan penambahan keterangan 

berikut terbatas pada penambahan keterangan berupa kata 

atau frasa. 

 

7.1.1 Keterangan  Waktu 

 Keterangan waktu memberikan informasi mengenai 

saat terjadinya suatu peristiwa. Fungsi keterangan itu diisi 

oleh berbagai macam bentuk: (a) kata tunggal, (b) frasa 

nominal, dan (c) frasa preposisional. Pada umumnya 
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keterangan waktu diletakkan di bagian belakang kalimat, 

tetapi dapat pula di bagian tengah atau depan. Keterangan 

waktu yang berbentuk kata tunggal mencakupi kata seperti 

pernah, sering, selalu, kadang-kadang, biasanya, kemarin, 

sekarang, besok, lusa, tadi, dan nanti. Keterangan waktu 

berbentuk frasa nominal dapat berupa pengulangan kata 

seperti pagi-pagi, malam-malam, siang-siang, dan sore-sore 

atau macam gabungan yang lain seperti sebentar lagi, 

kemarin dulu, dan tidak lama kemudian. Perhatiakn contoh 

berikut. 

 

(49) Pemerintah mengumumkan desentralisasi itu 

kemarin. 

(50) Saatnya telah tiba untuk lepas landas sekarang. 

(51) Tadi dia menanyakan lagi soal itu. 

(52) Dia biasanya datang ke kantor pagi-pagi. 

(53) Ada apa kamu datang malam-malam begini? 

(54) Sebentar lagi kami sudah akan selesai dengan 

konsep itu. 

 

Keterangan waktu yang berbentuk frasa preposisional 

diawali dengan preposisi dan kemudian diikuti oleh nomina 

tertentu. Preposisi yang dipakai, antara lain, di, dari, sampai, 

pada, sesudah, sebelum, ketika, sejak, buat, dan untuk. Frasa 
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nomina yang mengikutinya bukanlah sebarang frasa nominal 

seperti pukul, tanggal, tahun, minggu, zaman, hari, bulan, 

masa, Senin, Kamis, Januari, malam, permulaan, akhir 

pertunjukan, subuh, dan Natal dapat digabungkan dengan 

preposisi di atas untuk mengisi keterangan waktu. 

Sebaliknya, frasa nominal yang tidak memiliki ciri seperti 

itu, misalnya jembatan, tidak akan dapat dipakai sebagai 

keterangan waktu seperti terlihat pada contoh (70) di bawah 

ini. 

 

(55) Di saat itu kita belum memiliki teknologi canggih. 

(56) Mereka menunggu Anda sampai pukul lima sore. 

(57) Haji Dahlan meninggal sebelum subuh. 

(58) Jatah ini harus dipakai untuk bulan depan. 

(59) Kebijaksanaan ini berlaku sejak tahun 1985. 

(60) Semua hadirin berdiri pada akhir pertunjukan itu. 

(61) *Para penumpang turun pada akhir jembatan itu. 

 

Frasa pada akhir jembatan itu pada kalimat (60) bukanlah 

keterangan waktu karena frasa nominal akhir jembatan tidak 

memiliki ciri waktu seperti akhir pertunjukan pada kalimat 

(61). 

 

7.1.2 Keterangan Tempat 
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  Keterangan tempat adalah keterangan yang 

menunjukkan tempat terjadinya peristiwa atau keadaan. 

Berbeda dengan keterangan waktu, keterangan tempat 

hanya dapat diisi oleh frasa preposisional. Preposisi yang 

dipakai, antara lain, di, ke, dari, sampai, dan pada. Sesudah 

preposisi itu terdapat kata yang mempunyai ciri tempat: di 

sini, di sana, di situ, dari sana, ke mana, dari situ, dan 

sebagainya. Di samping bentuk di atas, preposisi dapat pula 

bergabung dengan nomina lain untuk membentuk keterangan 

tempat asalkan nomina itu memiliki ciri semantis yang 

mengandung makna tempat. Kata seperti jembatan, rumah, 

Jakarta, nomor memiliki ciri semantis tempat, tetapi pukul, 

tanggal, dan tahun tidak. Karena itulah, kalimat (62-66) 

dapat kita terima, tetapi (67) kita tolak. 

 

(62) Kita meletakkan batu pertama ini di sana. 

(63) Dari sini harus melancarkan serangan kita. 

(64) Bom itu diletakkan di jembatan kereta api. 

(65) Kami berangkat dari rumah pukul enam. 

(66) Keluarganya akan pindah ke Jakarta. 

(67) *Keluarganya akan pindah ke tahun. 

 

Frasa preposisional yang wujudnya mirip dapat 

menyatakan keterangan yang berbeda. Preposisi sampai, 
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misalnya, dapat dipakai dengan kata yang berciri semantis 

tempat maupun waktu. Perhatikan kalimat yang berikut. 

 

(68) a. Dia mengerjakan soal itu sampai pukul lima. 

          b. Dia mengerjakan soal itu sampai nomor lima. 

 

 

(69) a. Saya akan menemanimu sampai hari Minggu. 

       b.Saya akan menemanimu sampai jembatan gantung. 

 

  Pukul lima dan hari Minggu pada (68a) dan (69a) 

mempunyai ciri semantis yang menyatakan waktu, sedangkan 

nomor lima dan jembatan gantung pada (68b) dan (69b) 

mengandung ciri tempat. Karena ciri itulah, penambahan 

preposisi sampai menimbulkan keterangan yang berbeda-

beda. Tidak mustahil bahwa kedua makna itu terdapat dalam 

satu frasa yang sama. Lihatlah kalimat yang berikut. 

 

(70) Aku akan menantimu sampai ke liang kubur. 

 

Frasa sampai ke liang kubur dapat berfungsi sebagai 

keterangan waktu atau tempat, bergantung pada konteks 

kalimat sebelumnya. 
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Ada sekelompok nomina seperti atas, bawah, dalam, dan 

belakang yang dapat membentuk keterangan tempat. 

Perhatikan contoh berikut. 

 

(71) Soal itu sudah sampai ke atas. 

(72) Dokumen itu ada di bawah sekali. 

(73) Pencurian itu pasti dilakukan dari dalam.  

(74) Waktu itu mereka memang berjalan di belakang. 

 

  Di samping kedudukannya sebagai nomina biasa, 

nomina seperti itu sering pula dipakai dengan nomina atau 

frasa nominal lain. Dalam konteks tertentu pemakaiannya 

ternyata manasuka. Perhatikan contoh yang berikut. 

 

(75) a. Paspor itu ada di meja. 

        b. Paspor itu ada di atas meja. 

 

(76) a. Uangnya adisimpan di lemari. 

        b. Uangnya disimpan di dalam lemari. 

 

(77) a. Paspor itu ada di lemari. 

        b. Paspor itu ada di atas lemari.    

 

(78) a. Uangnya ada di meja. 
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        b. Uangnya ada di lemari meja. 

 

  Kalimat (75a) dan (75b) mempunyai tafsiran yang 

sama meskipun pada (75b) telah ditambahkan kata atas. 

Demikian pula (76a) dan (76b) yang telah ditambahi kata 

dalam. Akan tetapi, kalau kita perhatikan kalimat (78) akan 

tampak bahwa ada tidaknya kata atas mempengaruhi makna 

kalimat. Pada (77b) kita tahu bahwa paspor yang dimaksud 

tentulah ada di dalam lemari; pada (77b) secara jelas 

dinyatakan bahwa paspor tersebut tidak di dalam, tetapi di 

atas lemari. Kalimat (78a) dan (78b) juga mempunyai makna 

yang berbeda, selaras dengan penjelasan untuk kalimat 

(75a,b). 

Adanya kesamaan dan perbedaan makna dan tafsiran 

seperti digambarkan di atas ditentukan oleh ciri semantis 

kata yang berdiri di belakang dan di depan kata seperti atas, 

bawah, dan dalam. Tampaknya, tiap kata mempunyai kodrat 

semantis yang membawa pengaruh dalam hubungan dengan 

kata lain. Kata seperti meja mengandung makna suatu  

permukaan yang datar sehingga, jika kata itu berfungsi 

sebagai tempat letak sesuatu, tafsiran di dan di atas tidak 

berbeda. Namun, jika dibicarakan kegiatan duduk, di meja, 

dan di atas meja jelas berbeda. Kata seperti lemari berbeda 

dengan meja karena kodrat semantis kata itu menunjukkan 
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adanya ruang untuk menempatkan atau menyimpan barang. 

Masalah kodrat semantis itu agak rumit karena semua aspek 

kehidupan manusia ikut menentukan ruang lingkup makna tiap 

kata. Di atas telah kita katakan bahwa di lemari dan di dalam 

lemari tidak mempunyai perbedaan tafsiran karena kodrat 

semantis kata lemari yang mengandung makna ruang. Hal itu 

ternyata tidak seratus persen benar karena di rumah dan di 

dalam rumah tidak mengikuti kaidah itu seperti pada contoh 

berikut. 

 

 

(79) a. Ayah ada di rumah. 

        b. Ayah ada di dalam rumah. 

 

  Tampaknya makna “ruang” saja belum cukup dan harus 

diperinci lagi menjadi semacam ruang yang relatif besar, 

kecil, dan seterusnya. 

 

7.1.3 Keterangan Tujuan 

 Keterangan tujuan adalah keterangan yang 

menyatakan arah, jurusan, atau maksud perbuatan atau 

kejadian. Wujud keterangan tujuan selalu dalam bentuk 

frasa preposisional dan preposisi yang dipakai adalah demi, 

bagi, guna, untuk, dan buat. Keenam preposisi itu dapat 
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diikuti oleh nomina atau frasa nominal seperti dalam contoh 

yang berikut. 

 

(80) Dia bersedia berkorban demi kepentingan negara. 

(81) Marilah kita mengheningkan cipta bagi pahlawan 

yang telah gugur. 

(82) Guna kerja sama yang baik kita memerlukan 

pengendalian diri. 

(83) Satu asas diperlukan untuk kesatuan dan persatuan 

bangsa. 

(84) Syair ini kutulis buat seorang teman yang pernah 

berarti dalam hidupku. 

  Kata atau frasa yang berdiri di belakang preposisi 

juga dapat berupa verba atau frasa verbal. Perhatikan 

kalimat yang berikut. 

 

(85) Dia memang mempunyai tekad besar untuk 

merantau. 

(86) Guna menutunkan inflasi kita perlu mengencangkan 

ikat pinggang. 

 

  Pada umumnya preposisi yang dapat dipakai dengan 

verba hanyalah untuk dan guna. Dari segi maknanya, keenam 
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preposisi yang membentuk keterangan tujuan itu mempunyai 

makna yang sama atau mirip. 

 

7.1.4 Keterangan Cara 

Keterangan cara adalah keterangan yang menyatakan 

jalanya suatu peristiwa berlangsung. Seperti halnya dengan 

keterangan waktu, keterangan cara dapat berupa kata 

tunggal atau frasa preposisional. Kata tunggal yang 

menyatakan cara (sebagian menyatakan kekerapan) adalah, 

misalnya, seenakknya, semaunya, secepatnya, sepenuhnya, 

dan sebaliknya. Letak keterangan itu umumnya sesudah 

predikat atau objek (kalau ada), tetapi ada juga yang muncul 

di awal atau akhir kalimat. Perhatikan contoh berikut. 

 

(87) Dia berbicara seenaknya dengan atasannya. 

(88) Kamu boleh mengambil kue semaumu. 

(89) Masalah itu harus diselesaikan secepatnya. 

(90) Kami percayakan soal ini sepenuhnya kepada Anda. 

(91) Dia berpikir sebaliknya. 
  

Frasa preposisional yang menyatakan cara biasanya 

terdiri atas preposisi dengan, secara, atau tanpa dan 

adjektiva (frasa sdjektival) atau nomina (frasa nominal) 

sebagai komplemen. Preposisi tanpa biasanya hanya bisa 

diikuti nomina (frasa nominal) sebagai komplemennya. Jika 
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komplemen preposisi itu berupa bentuk ulang adjektiva, 

maka preposisi yang mendahuluinya dapat dilesapkan. 

Perhatikan contoh berikut. 

 

(92) a. Kereta itu pun meninggalkan stasiun dengan 

pelan-pelan. 

        b. Kereta itu pun meninggalkan stasiun pelan-pelan. 

(93) a. Beri tahu kepada adikmu secara baik-baik. 

        b. Beri tahu kepada adikmu baik-baik. 

 

(94) a. Dia menjawab pertanyaan itu dengan tegas/ 

tegas-tegas. 

        b. *Dia menjawab pertanyaan itu tegas. 

 

(95) a. Dia menerangkan soal itu dengan jelas/ jelas-jelas. 

b. *Dia menerangkan soal itu jelas. 

 

(96) a. Dia mati dengan tenang. 

b. *Dia mati tenang. 

 

Jika komplemen preposisi adalah nomina, preposisi dengan, 

secara, atau tanpa dapat dipakai meskipun tidak selamanya 

dapat dipatukarkan. Contoh (97-100) kita terima, tetapi 

(101) kita tolak. 
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(97) Marilah kita selesaikan sengketa secara jantan. 

(98) Tanpa kemauan besar Anda tidak akan berhasil. 

(99) Dengan perhatian penuh kamu akan mencapai cita-

citamu. 

(100) Kita lebih baik menyelesaikan masalah ini secara 

kekeluargaan. 

(101) *Dia bekerja secara kemauan besar. 

 

Keterangan cara juga dapat dibentuk dengan 

menambahkan se- dan -nya pada bentuk ulang kata tertentu. 

Perhatikan contoh berikut. 

 

Contoh: 

(102) Kami sudah mencoba sekeras-kerasnya. 

(103) Carilah contoh sebanyak-banyaknya. 

(104) Kita harus menyelesaikan masalah ini sedapat-

dapatnya. 

 

Bentuk ulang dengan se-nya itu menyatakan makna elatif. 

Makna elatif itu dapat pula dinyatakan dengan se-... mungkin. 

Bandingkan contoh (105-107) dengan (105a-107a) berikut. 

(105a) Kami sudah mencoba sekeras mungkin. 

(106a) Carilah contoh sebanyak mungkin. 
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(107a) Sedapat mungkin kita harus menyelesaikan 

persoalan ini. 

 

Bentuk keterangan cara yang ketiga berwujud 

pengulangan kata tertentu dan kemudian diikuti oleh afiks -

an. Kadang-kadang dapat pula didahului oleh preposisi. 

Perhatikan contoh berikut. 

 

(108) Waktu itu kami mempertahankan mati-matian. 

(109) Dia terang-terangan menolak ajakan damai kami. 

(108) Sekarang banyak orang main gila-gilaan. 

(109) Dengan terang-terangan dia melakukan hal itu. 

 

Bentuk terakhir keterangan cara berupa partikel se- 

yang diikuti oleh kata tertentu. Seringkali kata demi juga 

dipakai sebagai kombinasinya. Perhatikan contoh berikut. 

 

(110) Silakan maju setapak. 

(111) Mereka mndur selangkah. 

(112) Selangkah demi selangkah kami pun bergerak 

terus. 

(113) Kemajuan tetap ada meskipun sedikit demi sedikit. 

 

7.1.5 Keterangan Penyerta 
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 Keterangan penyerta adalah keterangan yang 

menyatakan ada tidaknya orang yang menyertai orang lain 

dalam melakukan suatu perbuatan. Kecuali untuk kata sendiri 

yang dapat berdiri tanpa iringan kata lain, semua keterangan 

penyerta dibentuk dengan menggabungkan preposisi dengan, 

tanpa, atau bersama dengan kata atau frasa tertentu. Kata 

atau frasa yang berdiri di belakang preposisi itu harus 

merupakan maujud yang bernyawa atau dianggap bernyawa. 

Perhatikan contoh berikut. 

 

(114) Ibu ke pasar dengan saya. 

(115) Dia merumuskan konsep itu dengan para 

pembantunya. 

(116) Pak Badri berangkat ke Mekah tanpa istrinya. 

(117) Pasukan itu menyerbu kota bersama rakyat. 

 

7.1.6 Keterangan Alat 

 Keterangan alat adalah keterangan yang menyatakan 

ada tidaknya alat yang dipakai untuk melakukan suatu 

perbuatan. Pengertian alat dalam hal itu tidak harus selalu 

dalam bentuk konkret. Keterangan alat selalu berwujud 

frasa preposisional dengan memakai preposisi dengan atau 

tanpa. Perhatikan contoh berikut. 
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(118) Kami biasanya pergi ke kantor dengan bus.    

(119) Janganlah kita menilai mereka dengan ukuran 

Barat. 

(118) Kita akan gagal tanpa bantuan mereka. 

 

Karena keterangan alat didahului oleh preposisi dengan, 

sedangkan preposisi itu juga dipakai untuk keterangan 

penyerta maupun keterangan cara, maka tidak mustahil 

terdapat bentuk yang paralel seperti pada tiga contoh yang 

berikut. 

 

(119) Saya bekerja dengan orang besar. 

(120) Saya bekerja dengan kemauan besar. 

(121) Saya bekerja dengan kapak besar. 

 

Wujud luar ketiga keterangan di atas adalah sama. Akan 

tetapi, jika kita perhatikan benar macam nomina yang berdiri 

di belakang, akan tampak bahwa pada kalimat (119) orang 

adalah bernyawa sehingga keterangan dengan orang besar 

pastilah menyatakan penyerta. Sebaliknya, dengan kemauan 

besar pada kalimat (120) dan dengan kapak besar pada 

kalimat (121) tidak mungkin merupakan keterangan penyerta 

karena baik nomina kemauan maupun kapak, bukanlah benda 

yang bernyawa. Frasa dengan kemauan besar adalah 

keterangan cara, sedangkan dengan kapak besar adalah 
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keterangan alat karena ciri semantis yang terdapat pada 

nomina kemauan dan kapak. Pembedaan itu diperkuat lagi 

dengan kenyataan bahwa ketiga kalimat di atas menjawab 

pertanyaan yang berbeda-beda. Perhatikan pasangan kalimat 

yang berikut. 

 

(122)  a. Bagaimana dia bekerja? 

          b. Dia bekerja dengan kemauan besar. 

 

(123)  a. Dengan siapa dia bekerja? 

          b. Dia bekerja dengan orang besar. 

 

(124)  a. Dengan apa dia bekerja? 

          b. Dia bekerja dengan kapak besar. 

 

7.1.7 Keterangan Pembandingan 

 Keterangan pembandingan (atau kemiripan) adalah 

keterangan yang menyatakan kesetaraan atau kemiripan 

antara suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan dengan 

keadaan, kejadian, atau perbuatan yang lain. Wujud 

keterangan ituu selalu berbentuk frasa dengan preposisi 

seperti laksana, seperti, atau sebagai. Perhatikan contoh 

berikut. 
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(125) Tekadnya untuk merantau teguh laksana gunung 

karang. 

(126) Apakah selamanya kita akan hidup sebagai objek 

wisata? 

(127) Berpikirlah seperti orang dewasa. 

 

7.1.8 Keterangan Sebab 

 Keterangan sebab adalah keterangan yang menyatakan 

sebab atau alasan terjadinya suatu keadaan, kejadian, atau 

perbuatan. Wujud keterangan itu selalu frasa dengan 

preposisi karena, sebab, atau akibat. Perhatikan contoh 

berikut. 
 

(128) Banyak pemimpin dunia jatuh karena wanita. 

(129) Sebab kelakuan anaknya, keluarga itu dijauhi para 

tetangganya. 

(130) Gaji terasa kurang terus akibat inflasi. 

(132) Mereka terjerumus karena masalah ini. 

7.1.9 Keterangan Kesalingan 

Keterangan kesalingan adalah keterangan yang 

menyatakan bahwa suatu perbuatan dilakukan secara 

berbalasan. Wujud keterangan kesalingan, yakni satu sama 

lain atau saling adalah tegar dan umumnya diletakkan di 

sebelah kiri verba atau bagian akhir kalimat. Perhatikan 

contoh berikut. 
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(133) Kedua delegasi itu akan merundingkan pemulihan 

hubungan   diplomatik satu sama lain. 

 

(134) Ketua dan sekretaris organisasi itu saling 

membenci satu sama lain. 

 

7.2 Nomina Vokatif 

Nomina vokatif adalah konstituen tambahan dalam 

ujaran berupa nomina atau frasa nominal yang menyatakan 

orang yang disapa. Unsur vokatif itu bersifat manasuka, dan 

letaknya dapat di awal, tengah, atau di akhir kalimat, seperti 

tampak pada contoh berikut. 

 

(135) a. Mir, tolong belikan rokok. 

          b. Dan kamu, Dani, jangan bermain saja. 

          c. Apa laporan itu sudah dibaca, Pak? 

 

Nomina vokatif itu tidak merupakan bagian integral 

suatu kalimat dan hal itu tampak dalam intonasi. Unsur 

vokatif dipisahkan dalam intonasi dengan bagian kalimat lain 

dengan membentuk satuan tona sendiri atau menjadi ekor 

sstuan tona. Ciri intonasi yang paling lazim bagi unsur vokatif 

adalah intonasi naik. Vokatif awal sering juga mempunyai 

intonasi turun-naik. 
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Fungsi utama nomina vokatif adalah minta perhatian 

orang yang disapa, terutama jika ada pendengar lain. Bentuk 

vokatif yang digunakan juga mengisyaratkan sikap pembicara 

terhadap si pendengar. Nomina vokatif dapat berupa. 

 

(1)  nama orang dengan atau tanpa gelar atau sapaan seperti 

Amir, Pak Raden, Bu Tuti, Dr. Hadi, Kopral Jono, dan Pak 

Haji Jamal; 

(2)  istilah kekeraban seperti Ayah, Bapak/Pak, Ibu/Bu, 

Papa, Mama/Ma, Kakak/Kak, Adik/Dik, Abang/Bang, 

Paman, Bibi/Bi, dan Nak; 

(3)  ungkapan kasih sayang seperti sayang, manis; 

(4)  ungkapan penanda profesi dengan atau tanpa sapaan 

seperti Tuan Dokter, Pak Hakim, Bapak Presiden, 

Saudara, Ketua, Pak Haji, Pak Camat, dan Bu Guru. 

Bentuk-bentuk vokatif pada umumnya digunakan untuk 

mengisyaratkan sikap positif pembicara dan untuk 

menunjukkan rasa hormart atau keakraban. Makin akrab 

pembicara dengan lawan bicara, makin singkat bentuk vokatif 

yang digunakan. Karena itu, nama orang dan istilah 

kekerabatan biasa disingkat dengan mengambil satu atau dua 

suku akhir atau awal. 

 

7.3 Aposisi 
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Kalimat tunggal dapat pula diperluas dengan cara 

menambahkan unsur tertentu yang beraposisi dengan salah 

satu unsur kalimat (biasanya unsur nominal) yang ada. Dua 

racun kalimat disebut beraposisi jika kedua unsur itu 

sederajat dan mempunyai acuan yang sama atau, paling tidak, 

salah satu mencakupi acuan unsur yang lainnya. Pada kalimat. 

 

(136)  Ir. Soekarno, presiden Indonesia pertama, adalah 

tokoh pendiri gerakan  nonblok. 

 

Bentuk Ir. Soekarno dan presiden Indonesia pertama 

masing-masing merupakan frasa nominal dan keduanya 

mengacu kepada orang sama. Dengan kata lain, Ir. Soekarno 

dan presiden Indonesia pertama pada (136) itu beraposisi. 

Baik bentuk Ir. Soekarno maupun bentuk presiden Indonesia 

pertama dapat menggantikan konstruksi aposisi pada (136) 

tanpa mengakibatkan perubahan makna dasar kalimat 

ataupun keagramatikan kalimat. Bandingkan kalimat (136) 

dengan kalimat (137a) dan (137b) berikut. 

 

(137) a. Ir. Soekarno adalah tokoh pendiri gerakan 

nonblok. 

         b. Presiden Indonesia pertama adalah tokoh 

pendiri gerakan nonblok. 
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Jenis konstruksi aposisi seperti terlihat pada (137b) itu 

lazim disebut aposisi penuh. Berikut adalah beberapa 

contoh yang lain. 

(138) a. Alan, juara bulu tangkis putra Olimpiade 

Barcelona, menerima hadiah uang sebesar 

satu miliun rupiah. 

          b. Murid-murid itu menyanyikan Indonesia Raya, 

lagu kebangsaan kita. 

          c. Ketua Panitia Pemilu, Menteri Dalam Negeri, 

akan mengumumkan nama-nama  calon anggota 

MPR dalam waktu dekat. 

 

Pada kalimat 

 

(139) Alasannya, bahwa anaknya sakit keras, sukar 

diterima. 

 

Bentuk alasannya dan bahwa anaknya sakit keras membentuk 

konstruksi aposisi, tetapi hanya konstituen alasannya yang 

dapat digunakan untuk menggantikan konstruksi aposisi itu. 

Bandingkan contoh (139) itu dengan (140a) dan (140b) 

berikut. 
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(140) a. Alasannya sukar diterima. 

          b. *Bahwa anaknya sakit keras sukar diterima. 

 

Bentuk (140b) tidak sama maknanya dengan (139) karena 

bentuk Bahwa anaknya sakit keras tidak menyatakan “alasan” 

tetapi “kenyataan”. Jenis konstruksi aposisi demikian 

disebut aposis sebagian. Berikut adalah beberapa contoh 

aposisi sebagian yang lain. 

 

(141)  a.   Dr. Pepen, waktu itu dokter Puskesmas, 

mengoperasi saya. 

           b.  Dia membelikan anaknya sebuah boneka, 

hadiah ulang   tahunnya. 

           c. Masalah penerimaan pegawai baru, salah satu 

acara rapat hari ini, perlu  didahulukan. 

 

Pada contoh (141) itu hanya konstituen pertama (Dr. Pepen, 

sebuah boneka, dan masalah penerimaan pegawai baru) yang 

dapat digunakan untuk menggantikan konstruksi aposisi yang 

berkaitan dengan makna yang relatif sama. 

Pada contoh-contoh aposisi di atas, tampak bahwa 

konstituen pertama dan kedua dipisahkan dengan koma untuk 

mengisyaratkan bahwa konstituen yang kedua tidak mewatasi 

makna konstituen yang mendahuluinya. Dalam bahasa lisan, 
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konstituen kedua itu akan diucapkan dengan kelompok tona 

tersendiri. Konstituen kedua pada contoh-contoh di atas 

berfungsi hanya sebagai penjelasan atau keterangan 

tambahan terhadap unsur pertama. Atas dasar itu, 

konstruksi aposisi seperti pada contoh-contoh di atas 

disebut juga aposisi takmewatasi atau aposisi takrestriktif. 

Perhatikan kalimat (142) berikut. 

 

(142) Affandi pelukis itu akan tetap dikenang. 

 

Bentuk Affandi diwatasi oleh pelukis dalam arti acuan 

bentuk Affandi menjadi terbatas pada orang tertentu yang 

profesinya adalah pelukis. Pada umumnya frasa nominal yang 

terdiri atas gelar, pangkat, atau jabatan yang diikuti nama 

diri tergolong aposisi mewatasi atau aposisi restriktif. 

Perhatikan contoh berikut. 

 

(143) a. Ustad Amir tidak mengajar hari ini. 

         b. Kolonel Jafar sedang memimpin rapat. 

         c. Dokter Baba belum datang. 

 

Bentuk Amir, Jafar, dan Baba merupakan nama diri dan 

masing-masing mewatasi makna atau acuan bentuk ustad, 



82 

 

kolonel, dan dokter karena selain Amir, Jafar, dan Bana ada 

ustad, kolonel, dan dokter lain. 

Aposisi yang takmewatasi biasanya terbatas pada frasa 

nominal. Makna unsur kedua dapat: 

(1) sama dengan yang pertama dengan makna yang (a) 

menyatakan jabatan, julukan, atau pangkat, (b) 

mengidentifikasi makna (acuan) konstituen  pertama, dan 

(c) merumuskan kembali makna konstituen pertama; 

(2)  berfungsi sebagai atribut terhadap kontituen pertama; 

dan 

(3)  menyatakan bagian unsur pertama yang berupa (a) 

pemberian contoh atau (b) pengkhususan. Perhatikan 

contoh berikut. 

 

(144) a.Komandan operasi itu, (yaitu) Kolonel Edi, 

memerintahkan penyerangan. (menyatakan 

pangkat) 

         b.Kolonel Edi, (yaitu) komandan operasi itu, 

memerintahkan penyerangan. (menyatakan 

jabatan) 

         c.Alat-alat yang diperlukan, yakni palu, paku, dan 

tang sudah tersedia. (identifikasi) 
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         d.Bahasa serumpun, maksudnya bahasa-bahasa 

daerah, mempengaruhi pertumbuhan bahasa 

Indonesia. (merumuskan kembali) 

 

(145) Banyak pemuda, pejuang kemerdekaan kita, yang 

gugur selama revolusi fisik berlangsung. (atribut 

terhadap konstituen pertama) 

 

(146) a.Alasannya, seperti tempat tinggal yang jauh, 

tidak bisa diterima.   (pemberian contoh) 

          b.Dia suka membaca buku, terutama cerita 

detektif. (pengkhususan) 

Kesimpulan 

1. Pada umumnya kehadiran keterangan dalam kalimat tidak 

wajib sehimgga keterangan diperlakukan sebagai unsur 

takwajib dalam arti bahwa tanpa keterangan pun kalimat 

telah mempunyai makna mandiri. 

2. Keterangan waktu memberikan informasi mengenai saat 

terjadinya suatu peristiwa 

3. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan 

tempat terjadinya peristiwa atau keadaan 

4. Keterangan tujuan adalah keterangan yang menyatakan 

arah, jurusan, atau maksud perbuatan atau kejadian. 
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5. Keterangan cara adalah keterangan yang menyatakan 

jalanya suatu peristiwa berlangsung 

6. Keterangan penyerta adalah keterangan yang 

menyatakan ada tidaknya orang yang menyertai orang 

lain dalam melakukan suatu perbuatan 

7.  Keterangan alat adalah keterangan yang menyatakan 

ada tidaknya alat yang dipakai untuk melakukan suatu 

perbuatan 

8.  Keterangan pembandingan (atau kemiripan) adalah 

keterangan yang menyatakan kesetaraan atau kemiripan 

antara suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan dengan 

keadaan, kejadian, atau perbuatan yang lain 

9.  Keterangan sebab adalah keterangan yang menyatakan 

sebab atau alasan terjadinya suatu keadaan, kejadian, 

atau perbuatan. 

10. Keterangan kesalingan adalah keterangan yang 

menyatakan bahwa suatu perbuatan dilakukan secara 

berbalasan. 

11. Nomina vokatif adalah konstituen tambahan dalam 

ujaran berupa nomina atau frasa nominal yang 

menyatakan orang yang disapa 

12. Kalimat tunggal dapat pula diperluas dengan cara 

menambahkan unsur tertentu yang beraposisi dengan 

salah satu unsur kalimat (biasanya unsur nominal) yang 
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ada. Dua racun kalimat disebut beraposisi jika kedua 

unsur itu sederajat dan mempunyai acuan yang sama 

atau, paling tidak, salah satu mencakupi acuan unsur yang 

lainnya. 

 

 

Latihan 

1. Buatlah satu buah contoh perluasan kalimat tunggal 

yang menggunakan keterangan waktu, tujuan, cara, 

penyerta, alat, perbandingan, dan keterangan 

kesalingan! Kemudian beri garis bawah sebagai penanda 

keterangan tersebut! 

2. Buatlah kalimat dengan menggunakan nomina vokatif 

dan aposisi! 
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BAB VIII 

Pengingkaran Kalimat 
 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menganalisis pengingkaran kalimat 

2. Mahasiswa mampu menganalisis Pengingkaran bagian 

kalimat 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan lingkup pengingkaran 

 

Pengingkaran atau negasi, yakni proses atau konstruksi 

yang mengungkapkan pertentangan isi makna suatu kalimat, 

dilakukan dengan penambahan kata ingkar pada kalimat. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat empat kata ingkar: tidak 

(tak), bukan, jangan, dan belum. Perhatikan contoh berikut. 

 

(147) a. Dia masuk hari ini. 

         b. Dia tidak mauk hari ini. 

 

(148) a. Pemuda itu mahasiswa. 

         b. Pemuda itu bukan mahasiswa. 

 

(149) a. Baca buku itu. 

         b. Jangan (kamu) baca buku itu. 
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(150) a. Ayah sudah berangkat ke kantor. 

         b. Ayah belum berangkat ke kantor. 

 

Bentuk (b) pada contoh (147-150) di atas merupakan 

bentuk-bentuk ingkar dari kalimat positif (a) pada nomor 

yang sama. Kehadiran kata ingkar itu dapat mengingkarkan 

(1) seluruh kalimat seperti pada (147-150) di atas atau (2) 

bagian kalimat seperti pada contoh berikut. 

 

(151) a. Dia akan berangkat besok, tidak hari ini. 

         b. Saya mau menonton sepakbola, bukan bola 

basket. 

8.1 Pengingkaran Kalimat 

Pengingkaran kalimat dilakukan dengan menambahkan 

kata ingkar yang sesuai di awal frasa predikatnya. Kata 

ingkar tidak ditempatkan di awal predikat yang tidak 

mengandung bentuk sudah atau telah pada kalimat 

berpredikat. 

 

(a) verbal, jenis deklaratif dan interogatif; 

(b) adjektival, jenis deklaratif, interogatif, dan 

eksklamatif; 

(c) numeral taktentu, jenis deklaratif dan interogatif. 
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Perhatikan contoh berikut. 

 

(152) a.i.  Tuti akan datang nanti. 

            ii. Tuti tidak akan datang nanti. 

          b.i.  Apa mereka tinggal di Bandung? 

             ii. Apa mereka tidak tinggal di Bandung? 

 

(153) a.i.  Ibunya sakit keras. 

            ii.  Ibunya tidak sakit keras. 

          b.i.  Apa ayahnya marah? 

            ii.  Apa ayahnya tidak marah? 

          c.i.  Alangkah bijaksananya orang tua itu. 

            ii.  Alangkah tidak bijaksananya orang tua itu. 

 

(154) a.i.  Teman saya sedikit. 

            ii. Teman saya tidak sedikit 

          b.i.  Apa uangnya banyak? 

            ii.  Apa uangnya tidak banyak? 

 

Jika predikat mengandung kata sudah, kalimatnya 

diingkarkan dengan mengganti kata sudah dengan kata belum 

seperti pada contoh berikut. 

 

(155) a.i.  Mereka sudah kembali. 
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            ii. Mereka belum kembali. 

          b.i. Apa kamu sudah makan? 

            ii. Apa kamu belum makan? 

 

(156) a.i. Ayahnya sudah sembuh. 

            ii. Ayahnya belum sembuh. 

          b.i. Apa dia sudah besar? 

            ii. Apa dia belum besar? 

 

(157) a.i. Uangnya sudah banyak. 

            ii. Uangnya belum banyak. 

          b.i. Apa anaknya sudah dua? 

             ii. Apa anaknya belum dua? 

 

Jika diamati contoh (155)-(157) di atas, akan tampak bahwa 

kata ingkar belum digunakan pada kalimat berpredikat 

verbal, adjektival, dan numeral tak tentu, jenis deklaratif 

dan interogatif. Berbeda dengan kata ingkar tidak yang 

dapat digunakan untuk mengingkarkan kalimat adjektival 

eksklamatif, kata ingkar belum (juga sudah) tidak pernah 

digunakan dalam kalimat eksklamatif. Hal itu disebabkan 

oleh kenyataan bahwa eksklamatif selalu menyatakan 

perasaan yang dalam tentang sesuatu padasaat yang timbul 

secara tiba-tiba, sedangkan kata belum (dan juga sudah) 
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mengandung ciri makna proses, peristiwa, atau keadaan yang 

melibatkan jangka waktu tertentu. 

Kata ingkar jangan digunakan untuk mengingkarkan 

kalimat imperatif. Predikat kalimat imperatif terbatas 

padaverba atau frasa verbal dan sejumlah kecil adjektiva 

atau frasa adjektival. Dengan demikian, kata ingkar jangan 

digunakan hanya untuk mengingkarkan kalimat verbal dan 

adjektival imperatif. Perhatikan contoh berikut. 

 

(158) a.i.  Tutup pintu itu! 

            ii.  Jangan (kamu) tutup pintu itu! 

          b.i.  Tolong dipindahkan buku-buku ini! 

            ii.  Tolong jangan dipindahkan buku-buku ini! 

                   c.i.  Harap diam! 

             ii. Harap jangan diam! 

          d.i.  Coba marah kepada anak itu! 

            ii. Coba jangan marah kepada anak itu!            

  

Kata ingkar bukan digunakan terutama untuk 

mengingkarkan kalimat berpredikat nominal dan numeral 

tentu yang tergolong jenis kalimat deklaratif dan 

interogatif. Perhatikan contoh berikut. 

 

(159) a.i.  Pak Amir orang Minang. 
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            ii. Pak Amir bukan orang Minang. 

          b.i. Apa dia murid sekolah menengah kejuruan? 

            ii. Apa dia bukan murid sekolah menengah 

kejuruan? 

 

(160) a.i.  Luas tanah itu 2.000 meter persegi. 

            ii. Luas tanah itu bukan 2.000 meter persegi. 

          b.i. Apa harga televisi ini 500.000 rupiah? 

            ii. Apa harga televisi ini bukan 500.000 rupiah? 

 

Kata ingkar bukan juga dipakai sebagai ekor kalimat tanya 

embelan yang berbentuk deklaratif, baik yang positif maupun 

negatif yang menghendaki jawaban positif. Perhatikan 

contoh berikut. 
 

(161) a.i.  Dia pergi ke dokter, bukan? 

            ii.  Dia tidak pergi ke dokter, bukan? 

          b.i.  Dia sakit, bukan? 

            ii.  Dia tidak sakit, bukan? 

          c.i.  Anaknya banyak, bukan? 

            ii.  Anaknya tidak banyak, bukan? 

          d.i.  Kamu sudah mandi, bukan? 

            ii.  Kamu belum mandi, bukan? 

          e.i.  Istrinya hanya dua, bukan? 

            ii.  Istrinya bukan hanya dua, bukan? 
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          f.i.  Dia orang Jepang, bukan? 

            ii. Dia bukan orang Jepang, bukan? 

Pemakaian utama kata ingkar yang dibicarakan di atas dapat 

dirangkum dalam bentuk bagan seperti berikut. 

 

Bagan Kata Ingkar 

 
Jenis Kalimat      

 

  

Deklaratif Interogatif Imperatif Eksklamatif  

VERBAL Tidak tidak jangan - K

A

T

A  

 

I

N

G

K

A

R 

Belum belum 

ADJEKTIVAL Tidak tidak jangan tidak 

Belum belum 

NOMINAL Bukan bukan - - 

NUMERAL tentu bukan  bukan - - 

tak 

tentu 

Tidak tidak - - 

  

Catatan: Bentuk belum (yang mengandung makna aspek 

imperfektif) merupakan bentuk negatif dari bentuk 

sudah. 

 

8.2 Pengingkaran Bagian Kalimat 

Bagian kalimat tertentu dapat diingkarkan dengan 

menempatkan kata ingkar yang sesuai di depan unsur yang 
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diingkarkan itu. Salah satu jenis pengingkaran unsur kalimat 

adalah pengingkaran pengontrasan. Kata ingkar yang 

digunakan untuk tujuan itu adalah bukan, bukan .... melainkan 

.... , tidak .... tetapi ..... Perhatikan contoh berikut. 

 

 

(162) a. Dia tiba bukan kemarin melainkan tadi pagi. 

          b. Dia tidak berangkat dengan kereta api, tetapi 

dengan bus. 

          c. Saya ingin minum, bukan makan. 

          d. Dia akan datang sebelum magrib, bukan 

sesudah magrib. 

 

Untuk menguatkan pengontrasan itu, kata ingkar bukan 

diberi partikel -nya seperti tampak pada contoh berikut. 

 

(163) a. Dia tidak masuk bukannya karena sakit, 

melainkan karena malas. 

          b. Sebabnya dia tidak lulus bukannya karena 

bodoh, melainkan karena malas. 

          c. Setelah dibantu, dia bukannya berterima 

kasih, malah marah-marah. 

          d. Waktu dipanggil, anak itu bukannya datang, 

malah lari. 
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Pada contoh-contoh (163) itu tampak dua bentuk 

penghubung, yaitu melainkan (163a,b) dan malah (163c,d). 

Bentuk malah khusus digunakan untuk mempertentang dua 

unsur yang kontradiktif, sedangkan bentuk melainkan untuk 

unsur-unsur yang tidak kontradiktif. 

Pengingkaran unsur kalimat tertentu juga terjadi pada 

kalimat verbal yang mengandung bentuk seperti mungkin, 

ingin, mau, boleh, dan bisa. Penempatan kata ingkar tidak di 

depan kata-kata itu cenderung hanya mengingkarkan kata-

kata tersebut. Hal itu akan tampak jelas jika bentuk-bentuk 

itu dipindahkan ke awal kalimat. Perhatikan contoh-contoh 

berikut. 

 

(164) a.i.  Dia tidak mungkin datang. 

            ii.  Tidak mungkin dia datang. 

          b.i.  Dia mungkin tidak datang. 

             ii. Mungkin dia tidak datang. 

 

(165) a.i.  Mereka tidak ingin mengadakan pesta. 

            ii.  Tidak ingin mereka mengadakan pesta. 

          b.i.  Mereka ingin tidak mengadakan pesta. 

            ii.  Ingin mereka tidak mengadakan pesta. 

 

(166) a.i.  Dia tidak boleh ikut. 
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            ii.  Tidak boleh dia ikut. 

          b.i.  Dia boleh tidak ikut. 

            ii.  Boleh dia tidak ikut. 

(167) a.i.  Dia tidak mau makan tadi. 

            ii.  Tidak mau dia makan tadi. 

          b.i.  Dia mau tidak makan tadi. 

            ii.  Mau dia tidak makan tadi. 

 

(168) a.i.  Kamu tidak perlu masuk hari ini. 

            ii.  Tidak perlu kamu masuk hari ini. 

          b.i.  Kamu perlu tidak masuk hari ini. 

            ii.  Perlu kamu tidak masuk hari ini. 

 

Kalimat (a.ii) pada contoh-contoh di atas memperlihatkan 

bahwa kata ingkar di depan bentuk mungkin, ingin, boleh, 

mau, perlu, dan sejenisnya hanya mengingkarkan bentuk-

bentuk itu. Kalimat (b.ii) memperlihatkan bahwa kata ingkar 

di depan verba predikat mengingkarkan kalimat. 

Unsur kalimat tertentu dapat pula diingkarkan dengan 

menggunakan kata yang bermakna negatif seperti tanpa, 

mustahil, dan tak pernah. Perhatikan contoh berikut. 

 

(169) a. Dia menyelesaikan kuliahnya dengan bantuan 

orang tuanya. 
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          b. Dia menyelesaikan kuliahnya tanpa bantuan 

orang tuanya. 

 

(170) a. Dia mungkin akan pindah ke Jakarta. 

          b. Dia mustahil akan pindah ke Jakarta. 

(171) a. Dia selalu terlambat. 

          b. Dia tak pernah terlambat. 

 

Pada contoh di atas tampak bahwa bentuk tanpa (169), 

mustahil (170), dan tak pernah (171) masing-masing 

mengingkarkan makna dengan, mungkin, dan selalu. Selain 

bentuk-bentuk itu, masih ada sejumlah kecil ungkapan yang 

bermakna negatif, umumnya adverbia, seperti jarang, 

kadang-kadang, dan sedikit yang dapat digunakan untuk 

mengingkarkan, secara berurutan makna sering, acapkali, dan 

banyak. 

 

 

8.3 Lingkup Pengingkaran 

Kata ingkar seperti tidak mempunyai ruang lingkup 

pengingkaran yang berbeda-beda bergantung pada ada 

tidaknya keterangan pada kalimat. Perhatikan contoh 

berikut. 
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(172) Dia membunuh orang itu. 

(173) Dia tidak membunuh orang itu. 

(174) Dia tidak membunuh orang itu kemarin. 

(175) Dia tidak membunuh orang itu di kantor. 

 

Pada (172) pembunuhan terhadap orang itu terjadi. Dengan 

ditambahkannya pengingkar tidak pada (173), pembunuhan 

itu tidak terjadi. Kalau sekarang kita perhatikan (174), maka 

akan tampak bahwa dengan adanya keterangan waktu 

kemarin pembunuhan itu tetap terjadi. Makna kalimat (175) 

ditentukan oleh letak tekanan kata. Apabila tekanan 

diletakan pada orang itu seperti terlihat pada kata berhuruf 

kapital di bawah ini: 

 

(176a) Dia tidak membunuh ORANG ITU kemarin. 

 

Maka maknanya adalah bahwa pembunuhan tetap terjadi, 

tetapi bukan orang itu yang dibunuh-yang dibunuh adalah 

orang ini. Dengan kata lain, (176a) sama maknanya dengan 

(177b) berikut. 

 

(177b) Bukan orang itu yang di abunuh kemarin. 
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Apabila tekanan kita letakkan pada keterangan waktu 

kemarin seperti pada (177c) berikut. 

(177c) Dia tidak membunuh orang itu KEMARIN. 

 

Maka pembunuhan juga tetap terjadi, hanya saja waktunya 

bukan kemarin. Dengan demikian, (177c) sama maknanya 

dengan (177d) berikut. 

 

(177d) Bukan kemarin dia membunuh orang itu. 

Keterangan yang paralel juga diberikan untuk contoh (175)  

Dia tidak membunuh orang itu di kantor dengan parafrasa 

berikut. 

 

(178) a. Bukan orang itu yang dia bunuh di kantor. 

          b. Bukan di kantor orang itu dia bunuh. 

 

Dari penjelasan di atas tampaklah bahwa makna 

pengingkaran berpindah-pindah sesuai dengan tekanan yang 

kita berikan. 

 

Kesimpulan 

1. Pengingkaran atau negasi, yakni proses atau konstruksi 

yang mengungkapkan pertentangan isi makna suatu 

kalimat, dilakukan dengan penambahan kata ingkar pada 
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kalimat. Pengingkaran kalimat dilakukan dengan 

menambahkan kata ingkar yang sesuai di awal frasa 

predikatnya 

2. Bagian kalimat tertentu dapat diingkarkan dengan 

menempatkan kata ingkar yang sesuai di depan unsur 

yang diingkarkan itu. Salah satu jenis pengingkaran unsur 

kalimat adalah pengingkaran pengontrasan 

3. Kata ingkar seperti tidak mempunyai ruang lingkup 

pengingkaran yang berbeda-beda bergantung pada ada 

tidaknya keterangan pada kalimat 

 

Latihan 

1. Dalam bahasa Indonesia terdapat empat kata ingkar. 

Sebutkan dan jelaskan keempat kata ingkar tersebut 

disertai contoh! 

2. Adakah kebermaknaan yang Saudara rasakan ketika 

mempelajari sintaksis? Jika ada, sebutkan! 

3. Sampaikan kritik dan saran Saudara terhadap 

pelaksanaan perkuliahan   sintaksis bahasa Indonesia! 

 

 

 

 

 



100 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adul, M. Asfandi, Syukrani Maswan, A. Jazidi. 1990. 

Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bulungan. Jakarta: 

Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Depdikbud 

 

Alwi, Hasan, dkk. 2000. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 

Edisi Ketiga. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

Ali, Muhammad. 1993. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

Modern. Jakarta: Pustaka AMANI 

 

Arifin, E. Zaenal; dan S. Amran Tasai. 2002. Cermat 

Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Edisi 

Baru. Jakarta: Akademika Pressindo. 

 

 

Ba’dulu, Abdul Muis dan Herman. 2005. Morfosintaksis. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Bloomfield, Leonard. 1995. Bahasa. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

 

Chaer, Abdul. 2015. Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan 

Proses. Rineka Cipta 

   



101 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2004. Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 

 

DIK, SC, JG KOOIJ. 1994. Ilmu Bahasa Umum. Jakarta : 

RUL 

 

Hockett, Charles Francis. 1958. A Course In Modern 

Linguistics. New York: Macmillan  

 

Hornby, A. S. Oxford Advances learner’s dictionary. Fifth 

edition. Oxford: Oxford University Press. 1995 

 

Kridalaksana, Harimurti. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

 

Mulyana, Abd. Kadir,  M. Arief  Mataliti, Muh. Sikki, J. F. 

Pattiasira, J. S. Sanoe. 1986. Morfosintaksis Bahasa 

Muna. Jakarta: Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Oka. I. GN, drs. suparno. 1994. Linguistik umum. Jakarta; 

Dirjen Pendidikan Tinggi  Depdikbud 

 

Parera, J.D. 1996. Sintaksis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 

 



102 

 

Ramlan, M. 2005. Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis. 

Yogyakarta: C.V. Karyono 

 

Samsuri. 1981. Analisis    Bahasa. Jakarta: Erlangga. 

 

Soenardji, 1989. Sendi-Sendi Linguistik Bagi Kepentingan 

Pengajaran Bahasa.  Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi 

 

Sugono, Dendy. 1994. Berbahasa Indonesia dengan Benar. 

Jakarta: Puspa Swara. 

 

Surana, F-X. Dkk. 1985. Ikhtisar Bahasa Indonesia. Solo: 

Tiga Serangkai 

 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Verhaar, J. W. M. 1995. Pengantar Linguistik. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

 

Yudibrata, H. Karna. Andoyo Sastromiharjo. Kholid A 

Harras. 1997/1998. Psikolinguistik. Bagian Proyek 

Penataran Guru SLTP Setara D3 Depdikbud 

 

 
 

 



103 

 

Indeks 

A 

Adjektiva, 40 

Adjektival, 40 

Adverbia, 40 

Adverbial, 40 

afiks, 73 

alat, 7, 30, 55, 56, 57, 61, 74, 75, 76, 84, 

86, 87 

atribut, 41, 52, 55, 58, 84, 85 

B 

bahasa, i, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 42, 
43, 45, 46, 49, 51, 61, 82, 85, 88, 101 

bentuk, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 22, 25, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 
44, 45, 46, 47, 61, 64, 68, 71, 72, 74, 
75, 79, 80, 82, 83, 89, 94, 96, 97, 98 

C 

cara, 8, 11, 19, 26, 28, 30, 61, 70, 72, 73, 

75, 80, 86, 87 

D 

dasar, 6, 7, 9, 23, 39, 45, 48, 51, 54, 80, 
83 

E 

etomologi, 4 

F 

frasa, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
21, 25, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 45, 49, 
52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 
74, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 89, 92, 
101 

Frasa, ii, 14, 15, 27, 40, 62, 63, 64, 65, 
70, 75 

fungsi, 14, 15, 16, 30, 39, 41, 42, 43, 45, 
48, 51, 55, 59 

K 

kaliamat, 5 

kalimat, i, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 

18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 67, 69, 70, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 
85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 
97, 98, 99, 100, 101 

kata, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 
39, 40, 41, 45, 47, 61, 64, 65, 67, 70, 
72, 73, 74, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 
95, 96, 97, 99, 100, 101 

kategori, 14, 15, 17, 21, 39, 40, 41, 42, 
45 

kesalingan, 61, 77, 86, 87 

keterangan, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

30, 43, 45, 46, 47, 52, 55, 56, 58, 59, 
60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 
75, 76, 77, 83, 85, 86, 87, 98, 99, 100, 
101 

klausa, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 25, 39, 50, 51, 61 



104 

 

Klausa, ii, 17, 18, 20, 25 

Komen, 39, 48 

konstituen, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 42, 

43, 45, 46, 47, 51, 78, 81, 82, 84, 85, 
86 

konstruksi, 5, 7, 10, 12, 13, 18, 19, 24, 
26, 27, 34, 37, 59, 80, 81, 82, 83, 88, 
100 

L 

linguistik, i, 4, 5, 8, 12 

M 

morfologi, 5, 12 

N 

negasi,, 88, 100 

nomina, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 52, 55, 58, 
59, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 75, 78, 79, 
86, 87 

Nominal, 40 

O 

objek, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 45, 
47, 52, 53, 54, 56, 59, 70, 77 

P 

Pelaku, 45, 53, 58 

pelengkap, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 45, 
47, 52, 53, 54, 56, 59 

pembandingan, 61, 76, 86 

Pengalam, 54, 58 

pengingkaran, 39, 51, 88, 95, 98, 100, 
101 

penyerta, 61, 74, 75, 86, 87 

peran, 17, 21, 39, 41, 42, 45, 52, 53, 54, 

55, 56, 58 

Peruntung, 45, 54, 58 

predikat, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 
37, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 58, 59, 70, 89, 90, 97 

Preposional, 40 

S 

Sasaran, 45, 53, 58 

sebab, 61, 77, 86 

semantis, 39, 41, 42, 52, 53, 55, 56, 57, 

58, 64, 65, 67, 76 

sintaksis, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 

19, 20, 24, 25, 37, 39, 41, 42, 43, 56, 
101 

Sintaksis, i, ii, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 102, 103, 104 

subjek, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 35, 
37, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 
59 

T 

takwajib, 29, 30, 38, 59, 60, 85 

Teks, 23 

tempat, 30, 42, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 
65, 66, 67, 85 

tujuan, 61, 68, 70, 85, 87, 95 

V 

Verba, 32, 35, 40, 46 

Verbal, 40 

W 

wajib, 28, 29, 30, 38, 45, 46, 47, 59, 60, 
85 



105 

 

  

 


