
 

 

 

I. KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan adalah kesanggupan seseorang menggunakan unsur-unsur kesatuan dalam 

bahasa untuk menyampaikan maksud serta kesan tertentu dalam keadan yang sesuai. Hal ini 

berarti kemampuan memiliki unsur kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan untuk melakukan 

suatu tindakan (Nababan, 1986: 39). Kemampuan adalah daya tangkap, pemahaman, 

penghayatan, serta keterampilan yang diperlukan (Chamdiah, 1987: 37). Kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan, keuletan dalam mengungkapkan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya (Poerwadarminta, 2000: 628).  

 

Dari beberapa pendapat di atas penulis mengacu pada pendapat Nababan yang menyatakan 

bahwa kemampuan adalah kesanggupan seseorang menggunakan unsur-unsur kesatuan dalam 

bahasa untuk menyampaikan maksud serta kesan tertentu dalam keadan yang sesuai. Hal ini 

berarti kemampuan memiliki unsur kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan untuk melakukan 

suatu tindakan (Nababan, 1986: 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Kalimat 

Kalimat merupakan salah satu kajian bidang sintaksis. Di samping itu, sintaksis juga 

mengkaji masalah frase dan klausa. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan dari kalimat. Dalam 



berbahasa, kita sebenarnya tidak menggunakan kata-kata secara lepas, tetapi kata-kata itu 

terangkai sesuai dengan kaidah-kaidah sehingga membentuk rangkaian kata yang dapat 

mengungkapkan gagasan, perasaan, atau pikiran yang relatif lengkap itulah yang disebut 

kalimat (Mustakim, 1994: 65). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 494) menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri 

sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. 

Kridalaksana (1985: 92) menyatakan bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang relatif 

berdiri sendiri, mempunyai intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari 

klausa.  

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Parera (1988: 4) berpendapat kalimat adalah bentuk 

kebahasaan yang maksimal yang tidak merupakan bagian dari bentuk kebahasaan yang lain 

yang lebih besar dan mempunyai ciri kesenyapan final yang menunjukkan bentuk tersebut 

berakhir. Menurut  Moeliono (1998: 311) kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud 

lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam definisi ini terungkap dua 

wujud kalimat,yaitu lisan dan tulisan. 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 atau asimilasi bunyi atau 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 

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

melambangkan kesenyapan. Menurut Ramlan (1966:  27) yang dimaksud dengan kalimat 

adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada turun 



atau naik. Pengertian istilah kalimat menurut Ramlan ini didasarkan pada proses 

pengucapannya.  

 

Kalimat merupakan untaian berstruktur dari kata-kata. Dikatakan untaian berstruktur karena 

ada kalanya untaian yang tidak berstruktur dan untaian semacam itu bukan kalimat. Tiap kata 

mempunyai makna sendiri, maka kalimat dapat dikatakan terdiri atas struktur makna 

(Samsuri, 1985: 54). 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 atau proses 

fonologis lainnya (Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 1998: 311). Chaer (1994: 240) 

menyatakan bahwa, kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang 

biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan 

intonasi final. Jadi, yang menjadi dasar kalimat adalah konstituen dasar dan intonasi final. 

 

Dari beberapa pendapat di atas penulis merujuk pengertian kalimat pada Kamus Besar 

Bahasa Indonesia bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, 

mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. 

 

2.3 Ciri-ciri Kalimat 

Moeliono (1997: 311) menyebutkan ciri-ciri kalimat sebagai berikut. Dalam wujud lisan 

kalimat diiringi oleh alunan titinada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan 

diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Dalam 

wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda 

titik (.), tanda tanya (?), atau tanda seru (!), dan sementara itu disertakan pula di dalamnya 

berbagai tanda baca yang berupa spasi atau ruang kosong, koma (,), titik koma (;), titik dua 

(:), tanda pisah (-), dan spasi atau ruang kosong. 



2.4 Jenis Kalimat 

Jenis kalimat dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu menurut bentuknya dan menurut 

strukturnya, seperti yang dikemukakan dibawah ini. 

 

2.4.1 Kalimat Menurut Bentuknya 

Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita, kalimat tanya, dan 

kalimat perintah yang penjelasannya masing-masing dikemukakan dibawah ini.  

2.4.1.1 Kalimat Berita  

 

Kalimat berita adalah kalimat yang berisi pemberitahuan atau pernyataan. Kalimat berita 

disebut juga kalimat deklaratif. Dalam bahasa tulis kalimat berita diawali dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda titik, sedangkan dalam bahasa lisan nada kalimat berita 

adalah #2-33/2-31#.  

(1) Kemarin saya tidak masuk sekolah. 

(2) Saya akan menyelesaikan laporan ini secepatnya. 

(3) Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini akan berlangsung selam tiga bulan. 

Ketiga contoh diatas semuanya berisi pemberitahuan atau pernyataan sehingga lawan bicara 

menjadi tahu tentang sesuatau yang sebelumnya mungkin tidak diketahuinya.  

 

2.4.1.2 Kalimat Tanya 

  

Kalimat tanya adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk meminta informasi tentang 

sesuatu dari lawan bicara. Kalimat tanya disebut juga kalimat interogatif. Dalam bahasa tulis 

kalimat tanya biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya, 

sedangkan dalam bahasa lisan kalimat tanya diakhiri nada naik terutama jika tidak digunakan 

kata tanya. Kata tanya seperti apa, siapa, berapa, di mana, ke mana, dari mana, bagaimana, 

mengapa, dan kapan dipergunakan dalam kalimat tanya. 

(4) apa yang kamu sampaikan dalam seminar hari ini? 



(5) siapa yang memimpin seminar hari ini? 

(6) berapa orang yang hadir? 

(7) kapan seminar itu dimulai? 

(8) dimana seminar itu diadakan? 

(9) mengapa seminar itu diadakan? 

Keenam contoh kalimat diatas semuanya mempergunakan kata tanya. Selain menggunakan 

kata tanya, seperti contoh (4) sampai dengan (9) diatas, ada kalimat tanya yang tidak 

menggunakan kata tanya. Amatilah beberapa contoh berikut. 

(10) Anda peserta lomba Baca Puisi? 

(11) Saudara pernah mengadakan penelitian? 

Meskipun tanpa kata tanya, kalimat pada contoh (10) sampai dengan (11) tetap merupakan 

kalimat tanya. Kalimat tanya juga dapat dibentuk dengan partikel kah seperti contoh berikut.  

(12) Bapakkah yang menolong kami kemarin? 

(13) Dapatkah ibu mengantar kami ke sekolah? 

(14) Belajarkah dia? 

 

2.4.1.3 Kalimat Perintah  

Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung perintah atau permintaan (permohonan) 

kepada lawan bicara melaksanakan atau mengerjakan apa yang diinginkan oleh pembicara. 

Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Amatilah beberapa contoh berikut.  

(15) Bu,  ambilkan surat di meja saya! 

(16) Antarkan surat ini sekarang juga! 

(17) Matikan radio itu! 

untuk menghaluskan perintah , kata tolong, coba, silahkan, ayo, mari, dan lah sering 

digunakan dalam kalimat perintah.  

(18) Tolong bukakan pintu itu!. 



(19) Coba renungkan kesalahanmu! 

(20) Perbaikilah surat ini! 

Kalimat perintah dapat juga berentuk kalimat tanya, tetapi berisi perintah atau permohonan, 

seperti contoh berikut. 

(21) Bagaimana jika saudara yang mendatangani surat ini ? 

 

(22) Apakah kamu bisa mengantarkan makanan ini? 

(23) Dapatkah Anda menjelaskan sekali lagi ? 

 

(24) Apakah tugas ini dapat diselesaikan hari ini ? 

(25) Bagaimana jika Saudara yang membuka acara ini ? 

Walaupun berbentuk kalimat tanya, kalimat-kalimat diatas menyatakan permintaan (21) dan 

(25), suruhan (22), permohonan (23), dan perintah (24). 

 

2.4.2 Kalimat Menurut Strukturnya 

Berdasarkan strukturnya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai kalimat tunggal  saja. Penjelasan jenis kalimat 

tunggal tersebut adalah sebagai berikut. 

2.4.2.1 Kalimat Tunggal 

Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal adalah kalimat 

yang terdiri atas satu klausa. Hal ini menunjukkan bahwa konstituen untuk tiap unsur kalimat 

adalah seperti subjek dan predikat hanyalah satu atau merupakan satu kesatuan. Dalam 

kalimat tunggal terdapat semua unsur inti yang diperlukan. Di samping itu, tidak mustahil ada 

pula unsur  yang bukan inti seperti keterangan tempat, waktu, dan alat (Alwi, 2003: 338). 

Pada hakikatnya, kalau dilihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang dalam 

bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat-kalimat dasar yang sederhana. 



Menurut Wedhawati, dkk. (2006: 466) kalimat tunggal adalah kalimat yang tersusun dari satu 

klausa. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terjadi dari satu klausa (Harimurti Kridalaksana, 

2005: 95). 

Contoh: (26) Saya mahasiswa Unila. 

    (27) Dia akan pergi. 

    (28) Anak kecil itu pandai sekali. 

 

2.4.3 Kalimat Menurut Jumlah Klausanya 

 

Berdasarkan  jumlah klausanya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan atas 

kalimat tunggal dan kalimat majemuk (Alwi, 2003: 336). Kalimat tunggal dapat dibedakan 

berdasarkan kategori predikatnya, yaitu (1) kalimat berpredikat verbal, (2) kalimat 

berpredikat adjectival, (3) kalimat berpredikat nominal (termasuk pronominal), (4) kalimat 

berpredikat numeral, dan (5) kalimat berpredikat frase preposisional. Penjelasan kalimat 

tunggal berdasarkan kategori predikatnya adalah sebagai berikut. 

2.4.3.1 Kalimat Berpredikat Verbal 

Kalimat berpredikat verba berdasarkan kemungkinan kehadiran nomina atau frasa nominal 

objeknya terdiri atas: 

2.4.3.1.1 Kalimat Taktransitif 

Kalimat taktransitif adalah kalimat yang tak berobjek dan tak berpelengkap, jadi hanya 

memiliki dua 7oran7 fungsi wajib, yakni subjek dan predikat.                

Contoh: (29) Bu Rosa sedang berbelanja. 

    (30) Pak Ahmad akan naik haji. 

Karena predikat dalam kalimat tak berobjek dan tak berpelengkap itu adalah verba 

taktransitif, maka kalimat seperti itu dinamakan kalimat tak transitif. Ada pula verba 



taktransitif yang diikuti oleh nomina, tetapi nomina itu merupakan bagian dari paduan verba 

tersebut. 

Contoh: (31) Dia biasa berjalan kaki. 

    (32)  Pak Ahmad akan naik haji. 

 

2.4.3.1.2 Kalimat Ekatransitif 

Kalimat ekatransitif adalah kalimat yang berobjek dan tidak berpelengkap, jadi mempunyai 

tiga unsur  wajib, yakni subjek, predikat, dan objek. Predikat dalam kalimat ekatransitif 

adalah verba yang digolongkan dalam kelompok verba ekatransiif. 

Contoh:  (33)  Pemerintah akan memasok semua kebutuhan Lebaran. 

(34)  Dia memberangkatkan kereta api itu terlalu cepat. 

Dalam kalimat aktif, urutan kata kalimat ekatransitif adalah subjek, predikat, dan objek. 

2.4.3.1.3 Kalimat Dwitransitif 

Kalimat yang mempunyai objek dan pelengkap dinamakan kalimat dwitransitif. Makna 

‘untuk orang lain’ pada kalimat dwitransitif dinamakan peruntung beneaktif. 

Contoh: (35) Saya harus membelikan anak saya hadiah ulang tahun. 

    (36) Kamu harus membuatkan Pak Ali laporan tahunan. 

Kalimat dwitransitif dapat pula mempunyai objek yang maknanya bukan peruntung, 

melainkan sasaran. Pada umumnya ada dua macam verba yang terlibat dengan kata dasar 

yang sama tetapi dengan afiksasi berbeda seperti contoh berikut ini. 

(37)  a.   Dia menugasi saya pekerjaan itu. 

a. Dia menugaskan pekerjaan itu pada saya. 

(38)   a.   Ayah mengirimi kami uang setiap bulan. 



b. Ayah mengirimkan uang kepada kami tiap bulan. 

Pada kedua kalimat di atas, objeknya adalah frasa nominal yang langsung mengikuti verba 

saya dan pekerjaan itu (37), kami dan uang (38). Frasa nominal objek itu, dengan atau tanpa 

preposisi berfungsi sebagai pelengkap pekerjaan itu dan kepada saya (1), uang dan kepada 

kami (2). 

Berbeda dengan kalimat dwitransitif bermakna beneaktif, kalimat dwitransitif yang bermakna 

direktif mengharuskan pemakaian verba yang berbeda, baik dalam bentuk aktif maupun 

pasifnya. 

Contoh: (39)    a.   Saya ditugasi pekerjaan itu oleh dia. 

b.  Pekerjaan itu ditugaskan kepada saya oleh dia. 

 (40)    a.    Kami dikirimi uang oleh ayah setiap bulan. 

b. Uang dikirimkan kepada kami oleh ayah. 

 

2.4.3.1.4 Kalimat Pasif 

Pengertian aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal: (1) macam verba yang 

menjadi predikat, (2) subjek dan objek, dan (3) bentuk verba yang dipakai. 

Contoh: (41)   Saya sudah memberbaiki sepeda itu. 

(42) Pak Saleh yang harus membayar biaya persalinan istrinya. 

Pemasifan dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan dua cara: (1) menggunakan verba 

berprefiks di- dan (2) menngunakan verba tanpa unsur di-. Jika menggunakan simbol S untuk 

subjek, P untuk predikat, dan O untuk objek, maka kaidah umum pembentukan kalimat pasif 

dari kalimat aktif dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Cara Pertama 

2.4.3.1.4.1.1.1 Pertukarkan S dengan O 



2.4.3.1.4.1.1.2 Gantilah prefiks meng- dengan di- pada P. 

2.4.3.1.4.1.1.3 Tambahkan kata oleh di muka unsure yang tadinya S. 

(43) Saya sudah memberbaiki sepeda itu. 

a. *Sepeda itu sudah memperbaiki saya.  (kaidah 1a) 

b. Sepeda itu sudah diperbaik saya.   (kaidah 1b) 

c. Sepeda itu sudah diperbaiki oleh saya.  (kaidah 1c) 

2. Cara Kedua 

a. Pindahkan O ke awal kalimat. 

b. Tanggalkan 10oran10 meng- pada P. 

c. Pindahkan S ke tempat yang tepat sebelum verba. 

(44)  Pak Saleh yang harus membayar biaya persalinan istrinya. 

a. *Biaya persalinan istrinya Pak Saleh harus yang membayar.      (kaidah 2a) 

b. *Biaya persalinan istrinya Pak Saleh harus yang bayar.      (kaidah 2b) 

c. Biaya persalinan istrinya Pak Saleh yang harus membayar.        (kaidah 2c) 

 

2.4.3.2 Kalimat Berpredikat Adjektival 

Kalimat berpredikat adjektival adalah kalimat yang predikatnya berupa adjektival atau kata 

sifat atau frasa adjektival. 

Contoh:  (45)  Ayahnya sakit. 

 (46) Pernyataan orang itu benar. 

Pada contoh kalimat di atas, subjek kalimat itu masing-masing adalah ayahnya dan 

pernyataan orang itu, sedangkan predikatnya adalah sakit dan benar. Kalimat yang 



predikatnya adjektiva sering juga dinamakan kalimat statif. Kalimat statif kadang-kadang 

memanfaatkan verba adalah untuk memisahkan subjek dari predikatnya. Hal itu dilakukan 

apabila subjek, predikat atau kedua-duanya panjang. 

2.4.3.3 Kalimat Berpredikat Nominal 

Dalam bahasa Indonesia ada macam-macam kalimat yang predikatnya terdiri atas nomina 

(termasuk pronominal) atau frasa nominal. Dengan demikian, kedua nomina atau frasa 

nominal yang dijejerkan dapat membentuk kalimat asalkan syarat untuk subjek dan 

predikatnya terpenuhi. Syarat untuk kedua unsur tersebut penting karena jika tidak dipenuhi, 

maka jejeran nomina tadi tidak akan membentuk kalimat. 

Contoh: 

(47) Buku cetakan Bandung itu… 

(48) Buku itu cetakan Bandung. 

Urutan kata seperti terlihat pada kalimat pertama membentuk satu frasa dan bukan kalimat 

karena cetakan Bandung itu merupakan pewatas dan bukan predikat. Sebaliknya pada kalimat 

kedua membentuk kalimat karena penanda batas frasa itu memisahkan kalimat menjadi dua 

frasa nominal dengan cetakan Bandung sebagai predikat. 

Seperti halnya dengan kalimat statif, kalimat berpredikat nominal kadang-kadang 

memanfaatkan adalah untuk memisahkan subjek atau predikat  yang pada umumnya dipakai 

jika subjek, predikat, atau kedua-duanya panjang. Orang memerlukan semacam pemisah di 

antara keduanya. 

Contoh:   

(49)   Pemberhentian seorang karyawan adalah hal biasa. 

(50) Ini adalah masalah keluarga mereka sendiri. 

 

2.4.3.4  Kalimat Berpredikat Numeral 



Selain kalimat yang predikatnya berupa frasa verbal, adjektival, dan nominal seperti yang 

telah dibicarakan di atas, adapula kalimat yang berfrasa numeral, seperti contoh berikut ini. 

(51) Anaknya banyak. 

(52) Kucingnya tiga ekor. 

 

 

2.4.3.5 Kalimat Berpredikat Frase Preposisional 

 

Predikat kalimat dalam bahasa Indonesia dapat pula berupa frasa preposisional. 

Contoh:  

(53) Ibu sedang ke pasar. 

(54) Ayah di dalam kamar. 

(55) Ibunya berasal dari Jawa Barat. 

 

2.5 Unsur Kalimat 

 

Sebagaimana dikemukakakan di atas, unsur kalimat tunggal dapat berupa subjek, predikat, 

objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek dan predikat merupakan unsur yang harus ada di 

dalam kalimat. Perhatikan contoh berikut. 

(56a)     Pak Camat  sudah berkunjung  kemarin. 

         S           P           K 

 

(56b)    Pak Camat  sudah berkunjung 

       S       P 

  

(56c)  * Pak Camat  kemarin. 

         S  K 

 

(56d)  * sudah berkunjung  kemarin. 

  P  K 

 

Kalimat (56a) memiliki informasi yang lengkap, kalimat (56b), walaupun tidak ada 

keterangan, tetap memiliki informasi yang lengkap.Sebaliknya, kalimat tanpa predikat (56c) 

dan tanpa subjek (56d) informasi tidak lengkap. Pertanyaan tentang apa yang dilakukan Pak 



Camat kemarin (56c) dan tentang siapa yang sudah berkunjung  kemarin (56d), jawabannya 

tidak ditemukan di dalam kalimat itu. Hal itu terlihat juga pada contoh berikut. 

(57a)    Bus Trans Bandar Lampung  telah beroperasi  hari ini.      

           S            P           K 

 

(57b)     Bus Trans Bandar Lampung  telah beroperasi 

        S            P 

 

(57c)  * Bus Trans Bandar Lampung  hari ini. 

    S    K 

 

(57d)  * telah beroperasi   hari ini 

         P            K 

 

Kalau S dan P merupakan unsur wajib dalam setiap kalimat, O, Pel dan K merupakan unsur  

yang kehadirannya ditentukan oleh tipe kata kerja predikat. Pada kalimat (56) dan (57) tidak 

terdapat objek atau pelengkap karena predikatnya tidak menuntut unsur itu. Pada contoh (58) 

berikut predikat menuntut objek dan pada kalimat (59) predikat mewajibkan kehadiran 

pelengkap. 

 (58)   Andrea Hirata  menerbitkan  novel terbarunya  kemarin. 

                   S          P           O          K 

 

(59)   Negara Indonesia  berdasarkan  Pancasila 

        S           P        Pel 

 

Predikat (6) menerbitkan menuntut hadirnya novel terbarunya sebagai objek. Predikat (7) 

berdasarkan menuntut kehadiran Pancasila sebagai pelengkap. Adapun predikat yang 

memerlukan objek dan pelengkap sekaligus terdapat pada contoh berikut. 

(60)   Pak Guru  memberi  Budi  nilai sepuluh  

    S          P          O         Pel 

 

(61)  Pak Hasan  membelikan  anaknya  mobil baru 

         S  P      O          Pel 

Objek Budi dan pelengkap nilai sepuluh pada kalimat nomor (60) dituntut oleh predikat 

memberi . Begitu juga objek anaknya dan pelengkap mobil baru pada kalimat (61) diperlukan 

oleh predikat mencarikan. 

 



2.6 Urutan Unsur Kalimat 

 

Urutan unsur kalimat yang mendahulukan subjek adalah urutan dasar. Urutan itu dapat 

berubah, terutama unsur keterangan dapat menempati posisi awal, tengah, atau akhir kalimat. 

 

2.6.1 Pola PS 

Pada uraian di atas dinyatakan bahwa keberdaan objek dan pelengkap sangat bergantung pada 

predikatnya. Kalimat tunggal yang predikatya tidak menuntut objek dan atau pelengkap 

mempunyai pola SP seperti berikut. 

(62)   Para siswa  belajar    Belajar  para siswa 

  S          P                         P    S 

 

 

(63)   Rumah berpagar hitam itu  luas   Luas  Rumah berpagar hitam itu 

  S         P         P            S 

 

(64)   Rumahnya tiga buah     Tiga buah rumahnya 

          S          P              P      S 

 

 

2.6.2 Pola KPS 

 

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, keterangan, terutama yang bersifat 

manasuka, dapat digunakan baik pada awal, tengah, maupun akhir kalimat. Perhatikan contoh 

berikut. 

(65a) Rapat  dimulai  pukul 7.00  

        S            P        K 

 

(66b)   Rapat  pukul 7.00  dimulai 

         S      K          P 

 

(67c) Pukul 7.00  rapat  dimulai 

     K           S         P 

 

(68)    Terdakwa kasus penipuan itu  menerima  vonis hukuman  dari Hakim 

               S                              P       O                K 

 

(69a)  Dari Hakim  terdakwa kasus penipuan itu  menerima  vonis hukuman 

    K                S                          P   O 

 

(69b)  Terdakwa kasus penipuan itu  dari Hakim   menerima   vonis hukuman 



            S                  K        P                 O 

 

(69c)  Terdakwa kasus penipuan itu   menerima    dari Hakim    vonis hukuman 

                  S                      P        K        O 

 

(70)    Persoalan ini    sudah dibicarakan   kemarin 

      S              P    K 

 

(70a)   Kemarin   masalah itu    sudah dibicarakan 

  K            S        P 

  

(70b)    Masalah itu   kemarin    sudah dibicarakan 

      S                K      P 

2.7  Struktur Kalimat Dasar 

 

Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, unsur-unsurnya lengkap, susunan 

unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan atau 

pengingkaran. Dengan kata lain, kalimat dasar identik dengan kalimat tunggal deklaratif 

afirmatif yang urutan unsur-unsurnya paling lazim (Alwi, 2003: 319). 

 

Dalam pemerian kalimat, perlu dibedakan kategori sintaksis, fungsi sintaksis, dan peran 

semantik unsur-unsur kalimat, setiap bentuk kata atau frasa yang menjadi konstituen kalimat 

termasuk dalam kategori frasa atau kata tertentu dan masing-masing mempunyai fungsi 

sintaksis serta peran semantik pula. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat lima struktur (pola) kalimat dasar, yaitu: 

1) KB+KB (Kata Benda+Kata Benda); 

2) KB+KK (Kata Benda+Kata Kerja); 

3) KB+KS (Kata Benda+Kata Sifat); 

4) KB+Kbil. (Kata Benda+Kata Bilangan); dan 

5) KB+Kdep. (Kata Benda+Kata Depan). 

Pada pola tersebut, kata benda pertama menunjukkan subjek, sedangkan kata benda kedua, 

kata kerja, kata bilangan, dan kata depan sebagai predikat kalimat. 

2.8 Pola Kalimat Dasar 



Kalimat-kalimat tunggal yang sederhana terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kalimat 

dasar adalah kalmat yang terdiri atas unsur-unsur pokok yaitu subjek, predikat dan belum 

mendapatkan perluasan (Arifin dan Junaiyah 2008: 55). Menurut Sugono (1997: 97-98), 

kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum 

mengalami perubahan, perubahan itu dapat berupa penambahan unsur  seperti penambahan 

keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. 

Perubahan itu dapat juga berupa penukaran unsur  SP menjadi PS atau berupa perubahan 

bentuk dari aktif ke pasif. Di samping perubahan yang dimaksud itu termasuk peniadaan 

tertentu seperti kalimat yang terdiri dari subjek saja, atau objek saja, bahkan keterangan saja. 

Senada dengan penapat Sugono, Alwi (2003: 319) menyatakan bahwa kalimat dasar adalah 

kalimat yang (1) terdiri atas satu klausa, (2) unsurnya lengkap (S P) bukan (PS), (3) menurut 

urutan yang paling lazim, yaitu mengandung SP bukan PS, (4) tidak mengandung pertanyaan 

atau pengingkaran. 

Tarigan (1985: 18), menyebutkan bahwa kalimat inti adalah kalimat yang memenuhi lima 

unsur yaitu: (1) tunggal, (2) sempurna, (3) pernyataan, (4) aktif, dan (5) afirmatif. Ciri-ciri 

kalimat inti yang disebutkan oleh Tarigan sama dengan 16oran-ciri kalimat dasar. 

Berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, pola kalimat dasar bahasa Indonesia dapat dibedakan 

menjadi delapan tipe (Sugono, 1997: 99). 

1. Kalimat Dasar Berpola SPOK 

Kalimat dasar ini mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa 

nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba dwitransitif, objek berupa nomina atau frasa 

nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. 

Contoh:  



(71) Saya membeli buku di Gramedia 

          S         P   O      K 

 

(72) Ibu memasak nasi di dapur. 

        S         P         O        K  

 

(73) Adik bermain bola di lapangan. 

         S         P  O   K 

 

2. Kalimat Dasar Berpola SPOPel 

 

Tipe kalimat ini adalah kalimat dasar yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan 

pelengkap. Subjek berupa frasa nominal, predikat berupa verba dwitransitif, objek berupa 

frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. 

Contoh: 

(74) Ibu membelikan adik buku cerita. 

 S     P      O         Pel 

(75) Rina mendapatkan hadiah sepeda baru. 

        S          P           O   Pel 

(76) Kakak membelikan aku baju baru. 

        S      P         O        Pel 

Kalimat – kalimat itu tidak dapat diubah menjadi seperti di bawah ini. 

 

3. Kalimat Dasar Berpola SPO 

Tipe yang ketiga ini mempunyai unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina 

atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa 

nominal. 

Contoh: 

(77) Ibu memasak nasi. 

       S  P  O 

 

(78) Pak Harun membeli roti. 

       S           P O 

 

(79) Senna menggambar bunga. 

         S              P             O 

 



4. Kalimat Dasar Berpola SPPel 

Kalimat tipe 4 mempunyai unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau 

frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau 

adjektiva.  

Contoh: 

(80) Ayah pergi ke Jakarta. 

       S       P          Pel 

 

(81) Yuki sedang belajar bahasa Jepang. 

    S           P                 Pel 

 

(82) Ibu pergi ke pasar. 

 S     P        Pel 

 

Keberadaan unsur setelah predikat pada kalimat (13), (14), dan (15) bersifat wajib. Oleh 

karena itu, kalimat itu tidak dapat diubah menjadi seperti dibawah ini. 

  

5. Kalimat Dasar Berpola SPK 

Kalimat tipe 5 mempunyai unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan. 

Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, keterangan 

berupa frasa berpreposisi. 

Contoh: 

(83) Ayah pergi selama empat hari. 

  S       P       K 

 

(84) Adik belajar dengan rajin. 

       S         P       K 

 

(85) Cincin ini terbuat dari emas putih. 

         S            P                 K 

 

6. Kalimat Dasar Berpola SP (P: Verba) 

Kalimat tipe 6 mempunyai unsur subjek dan predikat. Subjek berupa nomina atau frasa 

nominal dan predikat berupa verba intransitif, tidak ada objek, pelengkap, ataupun keterangan 

yang wajib. 



Contoh: 

(86) Adik menangis. 

        S         P 

 

(87) Saya makan. 

        S        P 

 

(88) Bajunya robek. 

         S           P 

 

7. Kalimat Dasar Berpola SP (P: Nomina) 

Kalimat tipe 7 mempunyai unsur subjek dan predikat. Subjek berupa nomina atau frasa 

nominal dan predikat juga berupa nomina atau frasa nominal. Nomina predikat biasanya 

mempunyai pengertian lebih luas daripada nomina subjek dan berupa nomina penggolong 

(identifikasi). 

Contoh: 

(89) Ibunya guru Bahasa Indonesia. 

    S      P 

(90) Buku itu cetakan Bandung. 

    S            P 

8. Kalimat Dasar Berpola SP (P: Adjektiva) 

Kalimat tipe 7 mempunyai unsur subjek dan predikat. Subjek berupa nomina atau frasa 

nominal dan predikat berupa adjektiva. Unsur pengisi predikat itulah yang membedakan tipe 

8 dari tipe 7 dan tipe 6. 

 

 

Contoh: 

(91) Gadis itu cantik sekali. 

          S           P 

(92) Bunga itu sangat harum. 

            S            P 

(93) Adiknya nakal sekali. 



     S           P 

 

2.9 Fungsi Sintaksis 

Istilah fungsi sintaksis tidak lepas dari subjek, predikat, objek, dan keterangan (Verhaar, 

1988: 70). Dilihat dari strukturnya, kalimat terdiri atas unsur-unsur yang disebut fungsi-

fungsi sintaktis kalimat. Unsur-unsur tersebut dapat berupa kata atau kelompok kata. Unsur-

unsur tersebut disusun sesuai urutan  tertentu sehingga membentuk kalimat. Kalimat (disebut 

klausa) terdiri atas unsur-unsur fungsional yang mencakup subjek, predikat, objek, 

pelengkap, dan keterangan. Unsur yang selalu ada dalam klausa ialah predikat. Unsur-unsur 

yang lain mungkin ada mungkin juga tidak (Ramlan, 1986: 84). Dalam sebuah kalimat, perlu 

dibedakan kategori sintaksis, fungsi sintaksis, dan peran semantik unsur-unsur kalimat. Alwi 

dkk. (2003: 320) menyatakan bahwa tidak ada hubungan satu lawan satu antara bentuk, 

kategori, fungsi, dan peran. Fungsi sintaktis adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, 

keterangan. Dalam sebuah kalimat tidak selalu kelima fungsi sintaktis itu terisi, tetapi paling 

tidak harus ada konstituen pengisi subjek dan predikat. Senada dengan pendapat tersebut, 

Verhaar (1988: 72) menyatakan bahwa fungsi-fungsi itu tidak memiliki bentuk tertentu, tetapi 

harus diisi bentuk tertentu, yaitu suatu kategori. Fungsi-fungsi itu juga tidak memiliki makna 

tertentu, tetapi harus diisi makna tertentu yaitu peran. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya fungsi-fungsi sintaktis terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, 

dan keterangan. Paparan selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 

2.9.1 Subjek 

Pada umumnya subjek berupa nomina, frase nomina atau sesuatu yang dianggap nomina. 

Menurut Alwi (2000: 327), subjek merupakan fungsi sintaksis terpenting kedua setelah 

predikat. Subjek adalah sesuatu yang dianggap berdiri sendiri, dan yang tentangnya 

diberitakan sesuatu (Putrayasa, 2007: 64). Lebih lanjut Putrayasa memberikan ciri subjek, 



yaitu (1) dibentuk dengan kata benda atau sesuatu yang dibendakan dan (2) untuk 

menentukannya, dapat bertanya dengan kata tanya apa atau siapa dihadapan predikat. 

Menurut Sugono (1986: 44-52), subjek yaitu unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat 

di samping predikat. Lebih lanjut Sugono memberikan ciri subjek  sebagai berikut: 

a. Jawaban atas pertanyaan apa dan siapa; 

b. berupa kata benda atau frasa bendaan; 

c. disertai kata itu, ini, dan tersebut; 

d. didahului kata bahwa; 

e. tidak didahului preposisi; dan 

f. mempunyai keterangan pewatas yang. 

 

Perhatikan contoh berikut ini. 

(94) a. Rita  melanjutkan sekolah ke luar negeri. 

     b. Anak yang berbaju merah itu menangis sejak tadi. 

(95)     a. Lukisan itu menarik perhatian pengunjung. 

     b. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri itu mendapatkan 

         beasiswa. 

 

2.9.2 Predikat 

Seperti halnya dengan subjek, predikat juga sangat menentukan kejelasan makna sebuah 

kalimat. Predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek (Sugono, 1986: 

54-58). Predikat merupakan inti kalimat yang berperan menerangkan subjek. Dikatakan 

menerangkan subjek karena bagian kalimat itu harus memberi keterangan pertama dan utama 

terhadap subjek. Subjek dan predikat merupakan unsur atau bagian kalimat yang harus ada 

dalam kalimat. Unsur predikat dikatakan sebagai unsur inti kalimat dan subjek sebagai unsur 



yang wajib hadir dalam kalimat. Kedua unsur tersebut saling terkait karena kehadirannya 

menentukan makna kalimat. 

 

Ramlan  (1986: 86)  mengatakan bahwa predikat merupakan unsur klausa yang selalu ada dan 

merupakan pusat klausa karena memiliki hubungan dengan unsur-unsur lainnya, yaitu dengan 

S, O, dan K. Berdasarkan strukturya, S dan P dapat dipertukarkan tempatnya, maksudnya S 

mungkin terletak di muka P, atau sebaliknya P mungkin terletak di muka S. Menurut 

Putrayasa (2007: 65), predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang 

berdiri sendiri atau subjek itu. Maksudnya, predikat merupakan bagian kalimat yang 

menerangkan subjek. 

 

Suparman (dalam Putrayasa, 2007: 65) menyebutkan ciri-ciri predikat sebagai berikut. 

a. Terdapat penunjuk aspek: sudah, sedang, akan, yang selalu di depan predikat; 

b. berupa kata kerja bantu: boleh, harus, dapat; 

c. berupa kata penunjuk modal: mungkin, seharusnya, jangan-jangan; 

d. dapat berupa beberapa keterangan lain: tidak, bukan, justru, memang, yang biasanya 

terletak diantara S dan P; dan 

e. dapat berupa kata kerja kopula: ialah, adalah, merupakan, menjadi. 

Kopula mengandung pengertian merangkaikan. Biasanya, kata-kata ini digunakan untuk 

merangkaikan predikat nominal dengan S-nya, khususnya FB-FB (Frase Benda-Frase 

Benda). 

Perhatikan contoh berikut ini. 

(97) a. Dinar menyusun skripsi. 

b. Arisa adalah wartawan majalah wanita. 

 

2.9.3 Objek 



Alwi (2003: 328) berpendapat objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut 

oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif, misalnya pembantu 

membersihkan ruangan saya.  

Sugono (1986: 65-70) memberikan ciri objek yaitu: 

a.    langsung berada di belakang predikat; 

b.   dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif; dan 

c.  tidak didahului preposisi. 

Biasanya, verba transitif ditandai oleh kehadiran afiks tertentu. Sufiks –kan dan –i serta 

prefiks meng- umumnya merupakan pembntuk verba transitif. 

Contoh: 

(98) Rudi Hartono menundukkan Hendrawan. 

Biasanya objek berupa nomina atau frase nominal. Jika objek tergolong nomina, frase 

nominal tak bernyawa, atau persona ketiga tunggal, nomina objek itu dapat diganti dengan 

pronominal –nya; dan jika berupa pronomina (tunggal) bentuk –ku dan –mu dapat digunakan. 

Contoh: 

(99) a.   Adi mengunjungi Pak Iskandar. 

b. Adi mengunjunginya. 

 

2.9.4 Pelengkap 

Baik objek maupun pelengkap sering berwujud nomina, dan keduanya juga sering menduduki 

tempat yang sama, yakni di belakang verba (Alwi., 2003: 329). Contoh: 

(100) a.   Orang itu mendagangkan barang-barang bekas di Pasar Loak. 

b. Orang itu berdagang barang-barang bekas di Pasar Loak. 

Pada kedua contoh di atas tampak bahwa barang-barang bekas adala frase nominal dan 

berdiri dibelakang verba mendagangkan dan berdagang. Akan tetapi, pada kalimat (a), frase 



nominal itu dinamakan objek, sedangkan pada (b) disebut pelengkap dan dinamakan 

komplemen. 

 

Persamaan dan perbedaan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada ciri-ciri yang 

dituangkan dalam tabel 1 berikut (Alwi, 1998: 329). 

 

 

 

 

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan antara Objek dan Pelengkap 

Objek Pelengkap 

1. Berwujud frase nominal atau 

klausa. 

 

2. Berada langsung di belakang 

predikat. 

 

3. Menjadi subjek akibat 

pemasifan kalimat. 

 

4. Dapat diganti dengan 

pronominal  

-nya . 

1. Berwujud frase nominal, frase verbal, 

frase ajektival, frase preposisional, 

atau klausa. 

2. Berada langsung di belakang predikat 

jika tidak ada objek dan dibelakang 

objek jika unsur ini hadir. 

3. Tidak dapat menjadi subjek akibat 

pemasifan kalimat. 

4. Tidak dapat diganti dengan –nya 

kecuali dalam kombinasi preposisi 

selain di, ke, dari, dan akan. 

 

Kridalaksana (2002: 54) menyatakan, bahwa berdasarkan hubungan di antara pelengkap dan 

subjek serta objek, pelengkap dapat dibedakan atas: 

1. pelengkap subjek, misalnya: guru dalam kalimat Ia menjadi guru. 



2. pelengkap objek, misalnya: frase patung yang bisu dalam kalimat Pak Guru menganggap 

Ani patung yang bisu. 

3. pelengkap pengguna: nomina atau frase nominal yang melengkapi verba  

transitif yang secara semantik menjadi penerima atau yang diuntungkan oleh 

      perbuatan. 

      Contoh: kata Marina dalam kalimat Ayah membelikan Marina sepeda, atau  Ayah 

membelikan sepeda untuk Marina.  

4. pelengkap pelaku: bagian klausa berupa nomina atau frase nominal yang  

melengkapi verba pasif dan secara semantik merupakan pelaku. 

      Contoh: kata Rahmat dalam Buku itu dibaca Rahmat. 

5. pelengkap sebab: bagian klausa berupa nomina atau frase nominal yang melengkapi verba 

berkonfiks ke-an yang bermakna ‘mengalami’; atau nomina atau frase nominal yang 

melengkapi verba berstruktur ber-V-kan. 

Contoh: kata uang dan bensin dalam kalimat Adik kehilangan uang dan Mobil saya 

kehabisan bensin; dan kata keringat dalam kalimat Saya bermandikan keringat. 

6. pelengkap pengkhususan: bagian klausa berupa nomina atau frase nominal yang secara 

semantik merupakan spesifikasi dari nomina yang terdapat dalam predikatnya (predikat 

itu predikat verbal denominal). Contoh: frase pena dalam kalimat Sarjana bersenjatakan 

pena.  

7. pelengkap resiprokal: bagian klausa berupa nomina atau frase nominal yang melengkapi 

verba resiprokal. Contoh: kata Iran dalam kalimat Irak masih berperang dengan Iran. 

Pelengkap pemeri: bagian klausa yang berupa adjektiva, atau frase adjektival, numeralia atau 

frase numeralia yang menerangkan nomina dalam predikatnya (predikat itu predikat verbal 

denominal). Contoh: kata banyak dalam kalimat Ia beruang banyak. 

 

2.9.5 Keterangan 



Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah 

letaknya (Alwi dkk., 1998: 330). Keterangan dapat berada di akhir, di awal, bahkan di tengah, 

kalimat. Kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat manasuka. Biasanya konstituen 

keterangan berupa frase nominal, frase preposisional, atau frase adverbial. Makna keterangan 

ditentukan oleh perpaduan makna unsur-unsurnya. Menurut Chaer (1995: 209), keterangan 

sama dengan objek, keterangan tidak harus ada dalam sebuah kalimat. Fungsi keterangan 

hanya muncul bila diperlukan. Tetapi pada dasarnya keterangan adalah unsur atau bagian 

kalimat yang menyatakan penjelasan lebih lanjut terhadap predikat atau objek. Keterangan 

merupakan unsur bukan inti kalimat yang menerangkan predikat atau objek. 

 

Berdasarkan maknanya, terdapat bermacam-macam keterangan berikut penandanya, yaitu: 

a. keterangan tempat ditandai oleh: di (di kamar), ke (ke kantor), dari (dari pasar), dalam 

(dalam lemari), pada (pada permukaan); 

b. keterangan waktu ditandai oleh: pada (pada hari ini), dalam (dalam minggu ini), se- 

(sepulang sekolah), sebelum (sebelum pukul 12), sesudah (sesudah pukul 9), selama 

(selama tiga hari), sepanjang (sepanjang tahun); 

c. keterangan tujuan ditandai oleh: agar/supaya (agar/supaya kamu pintar), untuk (untuk 

kemerdekaan), bagi (bagi masa depanmu), demi (demi kekasihnya); 

d. keterangan alat ditandai oleh: dengan (dengan gunting); 

e. keterangan cara ditandai oleh: dengan (dengan diam-diam), secara (secara hati-hati), 

dengan cara (dengan cara damai), dengan jalan (dengan jalan berunding); 

f. keteranagan penyerta ditandai oleh: dengan (dengan adiknya), bersama (bersama orang 

tuanya), beserta (beserta saudaranya); 

g. keterangan perbandingan ditandai oleh: seperti (seperti angina), bagaikan (bagaikan 

seorang dewi), laksana (laksana bintang di langit); 



h. keterangan sebab ditandai oleh: karena (karena perempuan itu), sebab ( sebab 

kecerobohannya); 

i. keterangan kesalingan ditandai oleh: saling (saling mencintai satu sama lain); 

j. keterangan akibat ditandai oleh: sehingga, sampai,akibatnya; 

k. keterangan alasan ditandai oleh: berdasar hal itu, sehubungan dengan hal itu; 

l. keterangan asal ditandai oleh: dari; 

m. keterangan kualitas ditandai oleh: dengan; 

n. keterangan kuantitas ditandai oleh: banyak, sedikit, cukup; 

o. keterangan modalitas ditandai oleh: mustahil, barangkali, moga-moga; 

p. keterangan perlawanan ditandai oleh: meskipn, walupun; 

q. keterangan perwatasan ditandai oleh: selain, kecuali; 

r. keterangan syarat ditandai oleh: jika, kalau. 

 

 

 

 

 


