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MODUL 2. UNSUR-UNSUR PEMBENTUK KALIMAT

2.1. Pendahuluan

Kalimat yang baik harus memenuhi syarat kelengkapan dan kejelasan peran unsur-unsur

pembentuk kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan.

Pengenalan terhadap ciri-ciri dan peran unsur-unsur pembentuk kalimat sangat bermanfaat

dalam menghasilkan dan menilai apakah suatu kalimat telah memenuhi kaidah ketatabahasan

atau belum. Selain itu, pemahaman terhadap kata dan kelompok kata pembentuk unsur-unsur

kalimat merupakan faktor pendukung dalam menghasilkan kalimat yang baik dan benar.

Modul dua akan membahas tentang pengertian kalimat, kata dan kelompok kata, unsur-

unsur pembentuk kalimat, dan ciri-ciri unsur pembentuk kalimat. Setelah mempelajari dan

memahami modul ini, mahasiswa akan dapat mengerti dan memahami pengertian kalimat,

syarat kelengkapan dan kejelasan unsur-unsur pembentuk kalimat. Dengan demikian,

mahasiswa dapat menuangkan ide atau gagasan yang dimilikinya dalam bentuk kalimat secara

baik dan benar.

2.2. Penyajian

2.2.1. Pengertian

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang

mengungkapkan suatu pikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri. Kalimat umumnya berupa

kelompok kata yang sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek (S) dan predikat (P). Jika

predikat kalimat itu berupa kata kerja transitif, unsur kalimat yang disebut objek juga harus

hadir. Unsur-unsur kalimat yang lainnya- pelengkap (Pel) dan keterangan (Ket), kehadirannya

bersifat tidak wajib. Kelompok kata pembentuk kalimat dimulai dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?) dan tanda seru (!). Namun ada juga kalimat yang

hanya terdiri dari predikat.

Misalnya:

Belajar!

Lari!

Kalimat seperti ini sering dijumpai dalam percakapan santai/nonformal.
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2.2.2. Kata dan Kelompok Kata

Seperti telah disebutkan pada bagian 2.1, kalimat terdiri dari satuan kata dan ada pula

yang yang berupa kelompok kata. Kelompok kata dapat berupa frase atau klausa.

a) Kata

Perhatikan contoh berikut!

Belajar dibentuk oleh satu satuan kata

Anton belajar dibentuk oleh dua satuan kata

b) Frase

1) Pengertian

Frase adalah kelompok kata (satuan gramatikal) yang tidak melebihi batas

fungsi kalimat. Walaupun merupakan kelompok kata, frase tidak mengandung fungsi

subjek dan predikat serta fungsi-fungsi lainnya (objek, pelengkap dan keterangan).

Contoh:

Kalimat: Aleks sedang menimbang sampel pakan di laboratorium kimia pakan.

Kalimat di atas dapat dibagi menjadi beberapa frase dan fungsinya dalam kalimat

seperti pada Tabel berikut.

Frase Fungsi frase dalam kalimat
Aleks Fungsi subjek dalam kalimat, bukan frase

karena hanya terdiri atas satu kata
sedang menimbang fungsi predikat
sampel pakan fungsi objek
di laboratorium kimia pakan fungsi keterangan

Selain pengertian seperti tersebut di atas, frase dapat juga didefinisikan sebagai

kelompok kata yang unsur-unsurnya masih mempertahankan makna aslinya. Definisi

ini digunakan untuk membedakan frase dengan kata majemuk. Unsur-unsur

pembentuk frase tidak membentuk makna baru sebagaimana halnya kata majemuk.
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Contoh:

Kata Majemuk Frase

pisang goreng goreng pisang

panjang tangan tangan panjang

besar kepala kepala besar

bunga desa bunga mawar

anak emas anak paman

2) Ciri-ciri Frase

Berdasarkan dua pengertian frase di atas, frase memiliki ciri-ciri sebagai

berikut:

 dibentuk oleh dua kata atau lebih,

 tidak mengandung unsur sunjek dan predikat, serta

 unsur-unsurnya masih mempertahankan makna aslinya.

3) Frase inti dan frase atributif

Inti frase adalah unsur utama/pokok, yaitu unsur yang diterangkan (D), sedangkan

frase atributif adalah atribut/pewatas yang merupakan unsur yang menerangkan (M).

Contoh: gedung laboratorium sedang dibangun
D M M D

Frase atributif adalah frase endosentris atributif (frase bertingkat) yang unsur

atributnya berupa kata berimbuhan.

contoh: anak tertua
inti atribut

garis pembatas
inti atribut

kata tertua dan pembatas merupakan kata berimbuhan ter- dan peng-

Berbeda dengan frase berikut:

kesadaran hukum
inti atribut

Frase kesadaran hukum bukan merupakan frase atributif berimbuhan karena

atributnya (hukum) berupa kata asal/bukan kata berimbuhan.
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4) Macam-macam Frase

Berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, frase diklasifikasikan atas frase

endosentris dan frase eksosentris. Sedangkan berdasarkan kategori/jenis kata, frase

dikelompokan atas frase kata benda, frase kata sifat, frase kata keterangan, dan frase

preposisi.

Frase Eksosentris

Frase eksosentris adalah frase yang mempunyai distribusi (penyebaran)

yang tidak sama dengan unsurnya atau tidak mempunyai inti frase. Frase ini

umumnya didahului oleh kata depan dan kata sambung.

Contoh:

di halaman

pada temannya

ke perpustakaan

Frase Endosentris

Frase endosentris adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan

unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu unsurnya. Dengan lain perkataan,

frase endosentris adalah frase yang mempunyai inti frase.

a. Frase endosentris yang koordinatif ialah frase endosentris yang terdiri atas unsur-

unsur yang setara. Di antara unsur-unsurnya dapat disisipkan kata dan/atau

Contoh:

suami istri, tiga empat, pembinaan pelaksanaan, belajar bekerja.

suami dan istri, tiga atau empat, pembinaan dan pelaksanaan, belajar atau bekerja.

b. Frase Endosentris atributif ialah frase endosetris yang terdiri atas unsur-unsur

yang tidak setara karena ada unsur inti dan bukan inti/atribut.

Contoh: halaman luas
inti atribut

c. Frase endosentris apositif ialah frase yang atributnya berupa aposisi/keterangan

tambahan.

Contoh:

Made, mahasiswa fapet, memiliki IPK tertinggi

Sapi, ternak ruminansia, berlambung ganda
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Frase Berdasarkan Kategori/Jenis Kata

Dengan menitikberatkan pada jenis kata yang menduduki unsur inti frase dibedakan:

a. frase kata benda

contoh: gedung sekolah, keadilan sosial

b. frase kata kerja

contoh: akan belajar, sedang membaca

c. frase kata sifat

contoh: sangat besar, panjang sekali

d. frase kata keterangan

contoh: bulan depan, tadi pagi

e. frase kata depan

contoh: di rumah, ke sekolah
.

Frase Ambigu

Frase ambigu adalah frase yang bermakna ganda atau lebih dari satu.

Contoh 1:

perancang busana wanita

Frase ini dapat bermakna perancang busana wanita yang berjenis kelamin wanita

atau orang (laki-laki atau wanita) yang pekerjaannya merancang busana wanita.

Keambiguan pada frase tersebut disebabkan oleh kegandaan hubungan unsur-unsur

pembentuknya. Perhatikan bagan berikut!

perancang busana wanita perancang busana wanita

perancang busana perancang
wanita busana wanita

Contoh 2:

i. kambing hitam

ii. orang tua

iii. meja hijau.

Frase pada contoh kedua bermakna sama dengan contoh pertama. Kambing hitam

dapat bermakna (1) kambing yang berwarna hitam dan (2) orang yang dipersalahkan.

Orang tua dapat bermakna (1) orang yang sudah tua, dan (2) bapak dan ibu. Meja

hijau dapat bermakna (1) meja yang berwarna hijau, dan (2) pengadilan.
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Makna pada nomor satu (1) di atas bukan merupakan makna baru. Frase yang

demikian dinamakan frase biasa. Makna pada nomor (2) merupakan makna baru.

Frase yang demikian dinamakan frase idiomatis.

5) Perluasan Frase

Unsur-unsur pembentuk frase bersifat longgar; unsur-unsur tersebut dapat

diperluas atau dipersempit. Perluasan atau penyempitan unsur-unsur frase berbanding

terbalik dengan makna yang dibentuknya. Semakin banyak unsurpunsur suatu frase,

makna frase tersebut semakin sempit/terbatas. Sebaliknya,semakin sedikit unsur-unsur

suatu frase, makna frase tersebut semakin luas (lihat contoh 1 berikut).

Perluasan unsur-unsur frase terjadi pada bagian/arah kanan unsur inti dan

umumnya menggunakan kata yang. Unsur frase yang didahului kata yang merupakan

atribut dan unsur frase yang di depan kata yang selalu merupakan inti frase (lihat contoh

2 berikut).

Contoh 1:
No. Makna semakin terbatas No Makna semakin luas

1. Ayam pedaging 1.
Ransum ayam pedaging yang
dibelikan Patris kemarin dari toko
waris

2. Ayam ras pedaging 2. Ransum ayam pedaging yang
dibelikan Patris kemarin

3.
Ayam ras pedaging yang
dipelihara dikandang
workshop

3. Ransum ayam pedaging

4.
Ayam ras pedaging yang
dipelihara dikandang
workshop Fapet Undana

4. Ransum ayam

Contoh 2:

sapi timor yang gemuk

sapi timor
(inti) yang gemuk

(atribut)
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c) Klausa

Klausa, seperti frase, merupakan kelompok kata. Akan tetapi, klausa merupakan

kelompok kata yang memiliki konstruksi sintaksis yang mengandung unsur subjek dan

predikasi, sedangkan frase tidak.

Perbedaan lainnya antara klausa dan frase adalah:
klausa tidak berintonasi akhir dan tidak bertanda baca
kalimat berintonasi akhir, bertanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru

Contoh:

ia datang → klausa 

ketika ia pergi → klausa 

Ia datang. → kalimat 

Ia pergi? → kalimat 

Pergi! → kalimat 

Klausa dibedakan menjadi dua macam, klausa utama dan klausa bawahan.

Klausa utama adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat dan isinya

sudah dapat kita pahami. Dalam kalimat majemuk bertingkat, klausa utama berfungsi

sebagai inti kalimat.

Klausa bawahan adalah klausa yang belum lengkap isinya sehingga klausa itu tidak

dapat berdiri sendiri. Dalam kalimat majemuk bertingkat atau campuran, klausa ini

berkedudukan sebagai perluasan salah satu fungsi kalimat (fungsi: subjek, objek,

pelengkap atau keterangan). Klausa bawahan (subordinatif) yang menjadi bagian

klausa lain juga disebut klausa sematan.

Tedapat dua cara untuk menghubungkan klausa dalam kalimat majemuk, yaitu

hubungan koordinasi dan subkoordinasi. Hubungan koordinasi menghubungkan dua

klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam

kalimat, sedangkan hubungan subordinasi menghubungkan dua klausa yang tidak

mempunyai kedudukan yang sama dalam kalimat. Konjugasi seperti dan, atau, dan

tetapi menghubungkan klausa koordinatif dan konjugasi seperti bahwa, sesudah dan

kalau menghubungkan klausa subkoordinatif. Bagan 1 – 2 berikut menyajikan bagan

klausa utama dan klausa subordinatif dan bagan 3-5 menampilkan contoh kalimat

majemuk yang terdiri dari klausa uatama dan klausa sematan serta pola hubungannya.

Uraian lebih rinci akan disajikan pada saat pembahasan tentang kalimat majemuk

bertingkat.



Modul 2. Unsur-unsur Pembentuk Kalimat 8

Kalimat

Klausa utama + Klausa utama

Bagan 1. Hubungan Koordinasi

Kalimat

Klausa utama + Klausa bawahan/sematan

Bagan 2. Hubungan Subordinasi

Contoh:

Pengurus Dharma Wanita mengunjungi panti asuhan dan mereka memberi penghuninya hadiah.

Klausa utama Klausa utama

S P O Konjugasi S P O Pel.

Pengurus
Dharma Wanita

mengun
jungi

panti
asuhan dan mereka memberi

Penghuni-
nya

Hadi
ah

Bagan 3. Kalimat Koordinatif

Peternak itu mengatakan bahwa ternak sapinya mengkonsumsi rumput kering selama musim kemarau.

Klausa utama

S P O

Peternak itu mengatakan Klausa sematan

Konjugasi S P O Pel.

bahwa Ternak sapinya mengkonsumsi rumput kering
selama
musim
kemarau

Bagan 4. Kalimat Subordinatif
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Mahasiswa Fapet Undana yang berasal dari Pulau Sumba meraih IPK tertinggi.

Klausa utama

S P O

Mahasiswa Fapet Undana Ket. subjek meraih IPK tertinggi

Klausa sematan

P Ket.

yang berasal dari Pulau Sumba

Bagan 5. Kalimat Subordinatif

2.2.3. Ciri-ciri Unsur-unsur Pembentuk Kalimat

Untuk mengecek apakah kalimat yang dihasilkan memenuhi syarat kaidah tata bahasa,

kita perlu mengenal ciri-ciri subyek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Kalimat yang

benar harus memiliki kelengkapan unsur kalimat. Selain itu pengenalan ciri-ciri unsur kalimat

ini juga berperan untuk menguraikan kalimat atas unsur-unsurnya.

2.2.3.1 Ciri-Ciri Subjek

a) Jawaban atas pertanyaan apa atau siapa

Penentuan subyek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa

atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Untuk subyek kalimat yang berupa

manusia, biasanya digunakan kata tanya siapa.

b) Biasanya disertai kata itu, ini, yang dan tersebut (sebagai pembatas antara subyek

dan predikat)

c) Didahului kata bahwa

Kata bahwa merupakan penanda bahwa unsur yang menyertainya adalah anak

kalimat pengisi fungsi subyek. Di samping itu, kata bahwa juga merupakan penanda

subyek yang berupa anak kalimat pada kalimat yang menggunakan kata adalah atau

ialah.

d) Mempunyai keterangan pewatas/atribut yang

Kata yang menjadi subyek suatu kalimat dapat diberi keterangan lebih lanjut dengan

menggunakan penghubung yang. Keterangan ini dinamakan keterangan pewatas.
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e) Tidak didahului preposisi

Subyek tidak didahului preposisi, seperti dari, dalam, di, ke, kepada, pada. Orang

sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu sehingga

menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubyek.

f) Berupa kata benda atau frase kata benda

Subyek kebanyakan berupa kata benda atau frase kata benda. Di samping kata

benda, subyek dapat berupa kata kerja atau kata sifat, biasanya, disertai kata

penunjuk itu.

Contoh penerapan ciri-ciri subjek dalam kalimat tertera pada kalimat a – f berikut.

a) Enelia lulusan terbaik Fapet Undana.

Petanyaan: Siapa lulusan terbaik Fapet Undana?

Jawab : Enelia (subjek kalimat)

b) Ternak sapi itu sedang mengkonsumsi daun lamtoro.
S P

c)

Anak kalimat

S P O Ket.
Petrus mengatakan bahwa Ia akan menyelesaian tugas akhir pada semester genap.

S P O

Induk kalimat
d) Ternak babi yang dipelihara pada kandang workshop Fapet Undana berjumlah dua belas ekor.

S P Pel.
Pewatas S (ternak babi)

e)
Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan

wawancara.(bukan kalimat Subjek didahului oleh preposisi untuk)

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. (kalimat)
S P O

f) Patris sedang belajar (subjek: kata benda)
S P

Mahasiswa Fapet selalu mengerjakan tugas dengan baik (S: frase kata benda)
S P O Ket

2.2.3.2. Ciri-Ciri Predikat

a) Jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana

Dilihat dari segi makna, bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan

mengapa atau bagaimana adalah predikat kalimat. Pertanyaan sebagai apa atau jadi

apa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa kata benda
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penggolong (identifikasi). Kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan

predikat yang berupa numeralia (kata bilangan) atau frase numeralia.

b) Kata adalah atau ialah

Predikat kalimat dapat berupa kata adalah atau ialah. Predikat itu terutama

digunakan jika subyek kalimat berupa unsur yang panjang sehingga batas antara

subyek dan pelengkap tidak jelas.

c) Dapat diingkarkan

Predikat dalam bahasa Indonesia mempunyai bentuk pengingkaran yang

diwujudkan oleh kata tidak. Bentuk pengingkaran tidak ini digunakan untuk

predikat yang berupa kata kerja atau kata sifat. Di samping tidak sebagai penanda

predikat, kata bukan juga merupakan penanda predikat yang berupa kata benda atau

predikat kata merupakan.

d) Dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas

Predikat kalimat yang berupa kata kerja atau kata sifat dapat disertai kata-kata aspek

seperti telah, sudah, sedang, belum, dan akan. Kata-kata itu terletak di depan kata

kerja atau kata sifat. Kalimat yang subyeknya berupa kata benda bernyawa dapat

juga disertai modalitas, kata-kata yang menyatakan sikap pembicara (subyek),

seperti ingin, hendak, dan mau.

e) Unsur pengisi predikat

Predikat suatu kalimat dapat berupa:

1. Kata, misalnya kata kerja, kata sifat, atau kata benda.

2. Frase, misalnya frase kata kerja, frase kata sifat, frase kata benda, frase

numeralia (bilangan).

Contoh ciri predikat a –e disajikan secara berurutan pada kalimat berikut.

a) Anton sakit sehingga Ia tidak mengikuti perkuliahan.
S P Ket.

 Mengapa Anton tidak mengikuti perkuliahan?
 Jawab: Sakit

b) Ternak sapi perah yang dipelihara pada laboratorium lapangan dan digunakan
S

untuk kegiatan praktikum mahasiswa adalah milik Fapet.
S P Pel.

c) Mahasiswa itu tidak belajar.
S P (kata kerja)

Aku bukan boneka yang mudah dipermainkan.
S P (kata benda yang diperluas dengan pewatas yang)
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d) Mahasiswa Fapet yang memprogramkan mata kuliah Bahasa Indonesia
S

telah mempresentasikan tugas kelompok.
P (disertai kata aspek telah) O

Dewi ingin menyelesaikan studinya tepat waktu.
S P(disertai kata modalitas ingin) O Ket.

e) Tuti mengerjakan tugas Bahasa Indonesia. (P kata kerja)
S P O

Ransum yang mengandung asam amino esensial dengan proposi seimbang
S

sangat baik untuk pertumbuhan ternak. (P berupa frase kata sifat)
P Ket

2.2.3.3. Ciri-Ciri Objek

a) Langsung di belakang predikat

Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, tidak pernah mendahului

predikat.

a) Dapat menjadi subyek kalimat pasif

Objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subyek dalam kalimat

pasif. Perubahan dari aktif ke pasif ditandai dengan perubahan unsur objek dalam

kalimat aktif menjadi subyek dalam kalimat pasif yang disertai dengan perubahan

bentuk kata kerja predikatnya.

b) Tidak didahului preposisi

Objek yang selalu menempati posisi di belakang predikat dan tidak didahului

preposisi. Dengan kata lain, di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan

preposisi.

c) Kategori katanya kata benda/ frase kata benda

d) Dapat dinganti dengan -nya

e) Didahului kata bahwa

f) Anak kalimat pengganti kata benda ditandai oleh kata bahwa dan anak kalimat ini

dapat menjadi unsur objek dalam kalimat transitif.

g) Kebanyakan kata kerja berawalan ber- atau ter- tidak memerlukan objek

(intransitif)

h) Kebanyakan kata kerja berawalan me- memerlukan objek (transitif)
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Contoh:

a) Anton memelihara ternak sapi sejak tahun 2000.
S P O Ket.

b) Mahasiswa mengerjakan tugas Bahasa Indonesia. (kalimat aktif)
S P O

Tugas Bahasa Indosensia dikerjakan oleh mahasiswa.
S P

c) Mahasiswa itu yang mengirim surat kepada kepada orang tuanya.
S P O Ket.

d) Mahasiswa Fapet memelihara ternak. (O kata benda)
S P O

Mahasiswa Fapet memelihara ternak kuda. (O frase kata benda)
S P O

e) Agnes mengatakan bahwa Ia(S) lulus ujian(P) mata kuliah Bahasa Indonesia(O).
S P O

f) Agnes mengatakan bahwa Ia lulus ujian mata kuliah Bahasa Indonesia.
S P O

g) Lihat contoh kalimat transitif pada contoh f.

h) Orang tuanya beternak sapi. (P kata kerja berawalan ber-/intransitif)
S P Pel.

Jhoni berdagang ternak sapi dan ternak babi di Pasar Ternak Lili.
S P Pel. Ket.

(P kata kerja berawalan ber-/intransitif)

Orang tuanya memelihara sapi. (P kata kerja berawalan me-/transitif)
S P O

Jhoni mendagangkan ternak sapi dan ternak babi di Pasar Ternak Lili.
S P O Ket.

(P kata kerja berawalan me-/transitif)

2.2.3.4. Ciri-Ciri Pelengkap

Pelengkap dan objek memiliki kesamaan. Kesamaan itu ialah kedua unsur kalimat ini:

 Bersifat wajib ada karena melengkapi makna kata kerja predikat kalimat.

 Menempati posisi di belakang predikat.

 Tidak didahului preposisi.

Perbedaannya terletak pada kalimat pasif. Pelengkap tidak menjadi subyek dalam

kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, objeklah yang menjadi

subyek kalimat pasif, bukan pelengkap. Berikut ciri-ciri pelengkap.

a) Terletak di belakang predikat
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Ciri ini sama dengan objek. Perbedaannya, objek langsung di belakang predikat,

sedangkan pelengkap masih dapat disisipi unsur lain, yaitu objek. Contohnya

terdapat pada kalimat berikut.

a) Diah mengirimi saya buku baru.

b) Mereka membelikan ayahnya sepeda baru.

Unsur kalimat buku baru, sepeda baru di atas berfungsi sebagai pelengkap dan

tidak mendahului predikat.

b) Tidak didahului preposisi

Seperti objek, pelengkap tidak didahului preposisi. Unsur kalimat yang didahului

preposisi disebut keterangan. Ciri-ciri unsur keterangan dijelaskan setelah bagian

ini.

c) Kategori katanya dapat berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat.

Perhatikan contoh kalimat berobjek, kalimat berpelengkap, dan kalimat berobjek dan
berpelengkap berikut ini!

Contoh kalimat berobjek:

a) Mahasiswa harus menyelesaikan studi tepat waktu.
S P O Pel.

b) Saya mendengarkan percapan mereka dari luar ruang kuliah.
S P O Ket

c) Desy tidak memahami soal itu.
S P O

Contoh kalimat berpelengkap:

a) Ternaknya bernilai milyaran rupiah.
S P Pel.

b) Ayah berkata bahwa kakak akan diwisuda minggu ini.
S P Pel.

c) Mahasiswa itu kedapatan menyontek.
S P Pel.
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Contoh kalimat berobjek dan kalimat berpelengkap:

a) Setelah bekerja, Sophie membelikan adiknya sepatu baru.
Ket S P O Pel.

Objek
langsung di
belakang
predikat

Pelengkap
masih dapat
disisipi unsur
lain, yaitu
objek

b) Dikson mengirimi saya daging babi.
S P O Pel.

2.2.3.5 Ciri-ciri Keterangan

Keterangan adalah unsur yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi kalimat atau

unsur kalimat tertentu dalam kalimat. Dengan perkataan lain, keterangan merupakan unsur

kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat;

misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini

dapat berupa kata, frase, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frase ditandai oleh

preposisi, seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang , oleh, dan untuk.

Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung, seperti ketika, karena,

meskipun, supaya, jika, dan sehingga.

Berbeda dengan fungsi-fungsi lainnya, kehadiran unsur keterangan dalam suatu kalimat

bersifat manasuka. Ketidakhadiran unsur/fungsi tersebut tidak akan mengganggu struktur dan

keseluruhan makna kalimat. Ciri-ciri keterangan dapat dirangkum:

a) Bukan unsur utama (bersifat manasuka)

Berbeda dari subyek, predikat, objek, dan pelengkap, keterangan merupakan unsur

tambahan yang kehadirannya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib.

b) Dapat dipindah –pindah posisi/letaknya bebas

Di dalam kalimat, keterangan merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan

tempat. Keterangan dapat menempati posisi di awal atau akhir kalimat, atau di

antara subyek dan predikat. Jika tidak dapat di pindah-pindahkan, maka unsur

tersebut tidak termasuk keterangan.

c) Umumnya di dahului oleh kata depan, seperti, di, dari, ke, tentang

Contoh:

a) Selvy membaca buku nutrisi ternak ruminansia di ruang baca.
S P O Ket.
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Selvy membaca buku nutrisi ternak ruminansia.
S P O

b) Mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah bahan pakan dan formulasi ransum
S

telah membuat tiga formula ransum dari delapan jenis bahan pakan itu.
P O Ket.

Dari delapan jenis bahan pakan itu, mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah
Ket. S

bahan pakan dan formulasi ransum telah membuat tiga formula ransum.
P O

c) Lihat contoh a) bullet pertama!

Jenis-jenis Keterangan

Keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat. Peran tersebut

berupa: keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, keterangan cara,

keterangan similatif, keterangan penyebaban, dan keterangan kesalingan.

a) Keterangan waktu

Keterangan waktu memberikan informasi mengenai saat terjadinya suatu

peristiwa. Fungsi keterangan itu dapat diisi oleh kata tunggal, frase nominal,

atau frase preposisional/anak kalimat seperti terlihat pada tabel berikut.

Kata tunggal Frase nominal Frase preposisional
kemarin
besok
sekarang
kini
lusa
siang
malam

sebentar
kemarin dulu
tidak lama kemudian
beberapa hari yang lalu
saat setelah ayah pergi
selama masa kuliah

dari padi hingga petang
sampai besok malam
pada hari jumad
sesudah ia tertidur
ketika hujan turun
sejak ia kuliah

Contoh:

Frase kata tunggal:

Kemarin kami ujian Bahasa Indinesia.

Frase nominal:

BEM Fapet menyelenggarakan seminar kemarin dulu.

Frase preposisional:

Ketika hujan turun kami sudah sampai di kampus.

b) Keterangan tempat
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Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya

peristiwa atau keadaan. Keterangan tempat selalu didahului oleh kata depan,

seperti di, dari, ke, sampai, dan dalam.

Contoh:

Di sana telah terjadi keributan.

Bukunya ditaruh di atas meja praktik.

Kapan mereka akan pergi ke laboratorium?

c) Keterangan cara

Keterangan adalah keterangan yang menyatakan cara terjadinya suatu peristiwa.

Keterangan cara ada yang didahului oleh kata depan ada pula yang tidak.

Keterangan cara yang berupa kata ulang merupakan perulangan kata sifat.

Keterangan cara yang berupa frase ditandai oleh kata dengan atau secara.

Contoh:

Dengan tegas ia menolak pendapat temannya.

Secara bergotong-royong kelompok peternak membangun kandang sapi.

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.

d) Keterangan penyebaban

Keterangan penyebaban adalah keterangan yang menyatakan sebab atau alasan

terjadinya suatu peristiwa, keadaan, kejadian atau perbuatan. Katerangan ini

selalu berupa frase dengan preposisi karena atau sebab. Keterangan sebab yang

berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor karena atau lantaran.

Contoh:

Banyak mahasiswa DO karena kurang belajar.

Karena kurang belajar, Yanto memperoleh IP yang rendah.

Ternak sapi itu kurus karena kurang pakan.

e) Keterangan tujuan

Keterangan tujuan adalah keterangan yang menyatakan tujuan atau maksud

perbuatan atau kejadian. Keterangan tujuan ditandai oleh kata untuk, demi, bagi,

buat, dan demi.

Contoh:

Guna kerja sama yang baik kita memerlukan pengendalian diri.
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Untuk membiayai kuliah saya ayah rela bekerja siang dan malam.

Mahasiswa itu mempunyai tekad besar untuk menyelesaikan studi

secepatnya.

f) Keterangan aposisi

Keterangan aposisi memberi penjelasan kata benda, misalnya, subyek atau

objek. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah (--), atau tanda

kurang.

Contoh:

Dosen saya, Bu Erwin, terpilih sebagai dosen teladan.

g) Keterangan tambahan

Keterangan tambahan memberi penjelasan kata benda (subyek ataupun objek),

tetapi berbeda dari keterangan aposisi. Keterangan aposisi dapat menggantikan

unsur yang diterangkan, sedangkan keterangan tambahan tidak dapat

menggantikan unsur yang diterangkan. Seperti contoh berikut.

Contoh:

Siswanto, mahasiswa tingkat lima, mendapat beasiswa.

Keterangan tambahan (bergaris bawah) itu tidak dapat menggantikan unsur yang

diterangkan yaitu kata Siswanto.

h) Keterangan pewatas

Keterangan pewatas memberikan pembatas kata benda, misalnya, subyek,

predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Jika keterangan tambahan dapat

ditiadakan, keterangan pewatas tidak dapat ditiadakan.

Contoh:

 Mahasiswa yang mempunyai IP tiga lebih mendapat beasiswa.

Contoh di atas menjelaskan bahwa bukan semua mahasiswa yang mendapat

beasiswa, melainkan hanya mahasiswa yang mempunyai IP tiga lebih.

i) Keterangan penyerta

Keterangan penyerta adalah keterangan yang menyatakan ada atau tidak adanya

orang yang menyertai orang lain dalam melakukan perbuatan. Semua keterangan

penyerta dibentuk dengan menghubungkan preposisi dengan, tanpa atau

bersama dengan kata atau frase tertentu. Kata atau frase yang berada di belakang

preposisi itu harus merupakan benda yang bernyawa atau dianggap bernyawa.

Contoh:
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Dia merumuskan konsep itu dengan para pembantunya.

 Ia pergi ke kampus tanpa pacarnya.

j) Keterangan alat

Keterangan alat merupakan keterangan yang menyatakan ada atau tidak adanya

alat yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Keterangan alat selalu

diikuti oleh kata depan dengan atau tanpa.

Contoh:

Kita sulit mengerjakan tugas ini tanpa petunjuk dosen.

 Ayah memukul batu itu dengan palu.

k) Keterangan similatif

Keterangan similatif adalah keterangan yang menyatakan kesetaraan atau

kemiripan antara suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan dengan keadaan,

kejadian, atau perbuatan yang lain.

Contoh:

Tekadnya untuk merantau teguh laksana gunung karang.

 Berpikirlah seperti orang dewasa.

l) Keterangan kesalingan

Keterangan kesalingan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu

perbuatan dilakukan secara silih berganti. Keterangan ini ditandai oleh frase satu

sama lain.

Contoh:

Kedua delegasi itu akan merundingkan pemulihan hubungan diplomatik

satu sama lain.

 Ketua dan sekretaris organisasi itu membenci satu sama lain.
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2.3. Penutup

2.3.1. Ringkasan

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang

mengungkapkan suatu pikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri. Kalimat sekurang-

kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Jika predikat kalimat itu berupa kata kerja

transitif, unsur kalimat yang disebut objek juga harus hadir. Unsur-unsur kalimat yang lainnya-

pelengkap dan keterangan (Ket), kehadirannya bersifat tidak wajib.

Unsur-unsur pembentuk kalimat terdiri dari satuan kata dan ada pula yang yang berupa

kelompok kata. Kelompok kata dapat berupa frase atau klausa. Frase adalah kelompok kata

(satuan gramatikal) yang tidak melebihi batas fungsi kalimat atau kelompok kata yang unsur-

unsurnya masih mempertahankan makna aslinya. Berbeda dengan frase, klausa merupakan

kelompok kata yang memiliki konstruksi sintaksis yang mengandung unsur subjek dan

predikasi. Klausa dibedakan menjadi klausa utama dan klausa bawahan; klausa utama adalah

klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat dan isinya sudah dapat kita pahami,

sedangkan klausa bawahan adalah klausa yang belum lengkap isinya sehingga klausa itu tidak

dapat berdiri sendiri

Mengenali dan memahami kata dan kelompok kata pembentuk unsur kalimat, peran dan

ciri-ciri unsur-unsur pembentuk kalimat sangat bermanfaat untuk mengecek apakah kalimat

yang dihasilkan telah memenuhi kaidah ketatabahasaan atau belum. Selain itu, pengenalan

terhadap peran dan ciri-ciri unsur kalimat berperan untuk menguraikan kalimat atas unsur-

unsurnya.

.

2.3.2. Evaluasi
2.3.2.1. Soal Latihan

Bagian I

1. Sebutkan pengertian kalimat dan jelaskan ciri-cirinya!

2. Apa perbedaan dan persamaan klausa?

3. Bagaimana membedakan klausa endosentris dan klausa eksosentris?

4. Jelaskan pengertian frase koordinatif dan frase atributif

5. Pada kalimat yang bagaimanakah klausa bawahan itu adanya?

6. Sebutkan unsur-unsur kalimat yang sifatnya wajib, melengkapi, dan memberi

keterangan dalam suatu kalimat!
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Bagian II

Tunjukkanlah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan pada kalimat-kalimat berikut

dengan menggarisbawahi unsur-unsur tersebut.

Contoh:

Selvy membaca pedoman praktikum nutrisi ternak ruminansia di ruang baca.
S P O Ket.

1. Anaknya beternak ayam.

2. Peserta praktikum memasukkan sampel ke dalam oven.

3. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara.

4. Di desa yang kami teliti diperlukan tambahan Puskesmas.

5. Mahasiswa membuat makalah.

2.3.2.2. Tes Formatif 2

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar

1. Kebun percobaan sedang dibersihkan

Inti frase di atas adalah

A. Kebun dan percobaan

B. Kebun dan sedang

C. Sedang dan dibersihkan

D. Kebun dan dibersihkan

2. Berikut adalah kalimat, kecuali
A. ia pergi

B. Ia datang.

C. Ia belajar?

D. Lari!

3. Pak Erwin mengatakan bahwa anaknya selalu mengerjakan tugas dengan baik.
Subjek dan predikat klausa sematan di atas adalah
A. Pak Erwin dan mengatakan

B. Pak Erwin dan mengerjakan

C. Anaknya dan selalu mengerjakan

D. Pak Erwin dan mengerjakan

4. Berikut adalah ciri-ciri subjek kalimat, kecuali

A. Jawaban atas pertanyaan apa atau siapa

B. Disertai kata itu, ini, yang dan tersebut
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C. Didahului kata bahwa

D. Didahului oleh preposisi

5. Predikat kalimat dapat disertai kata-kata

A. Aspek

B. Modalitas

C. A dan B benar

D. A dan B Salah

6. Berikut adalah ciri-ciri objek dan pelengkap, kecuali

A. Terletak di belakang predikat

B. Tidak didahului preposisi

C. Dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif

D. Objek langsung di belakang predikat, sedangkan pelengkap masih dapat disisipi

unsur lain.

7. Mahasiswa itu mempunyai tekad besar untuk menyelesaikan studi secepatnya.

Keterangan kalimat di atas termasuk jenis keterangan

A. Alat

B. Tujuan

C. Cara

D. Tempat

8. Mahasiswa sulit mengerjakan tugas ini tanpa petunjuk dosen.

Keterangan kalimat di atas termasuk jenis keterangan

A. Alat

B. Tujuan

C. Cara

D. Penyebaban

2.3.2.3. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban test formatif yang terdapat pada bagian akhir

dari modul ini dan hitunglah berapa jawaban anda yang benar.

Rumus :

Tingkat Penguasaan =
Jumlah jawaban yang benar

x 100%
Jumlah soal
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Arti tingkat penguasaan yang anda capai :

90- 100 % = baik sekali

80- 89 % = baik

70 - 79 % = sedang

<69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 89 % keatas, Anda dapat melanjutkan pada

modul 3. Akan tetapi, jika tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus

mempelajari kemali modul 2, terutama bagian yang Anda belum kuasai.

2.3.2.4. Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. D

2. A

3. C

4. D

5. C

6. C

7. B

8. A
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