
FRASAFRASA



PengertianPengertian

 Satuan gramatik yang terdiri dari Satuan gramatik yang terdiri dari 
dua kata atau lebih.dua kata atau lebih.

 Satuan yang tidak melebihi Satuan yang tidak melebihi 
batas fungsi unsur klausa.batas fungsi unsur klausa.

 Selalu terdapat dalam satu Selalu terdapat dalam satu 
fungsi unsur klausa, seperti S, fungsi unsur klausa, seperti S, 
P, O, Pel, KET. P, O, Pel, KET. 



JenisJenis--jenis Frasajenis Frasa

 Endosentrik: berdistribusi Endosentrik: berdistribusi 
pararelpararel dengan unsur pusatnya.dengan unsur pusatnya.

 Eksosentrik: berdistribusi Eksosentrik: berdistribusi 
komplementerkomplementer dengan unsur dengan unsur 
pusatnya. pusatnya. 
Beberapa mahasiswa segera Beberapa mahasiswa segera 

melakukan bakti sosial di melakukan bakti sosial di 
Cangkringan.Cangkringan.



 Frasa Endosentrik: Frasa Endosentrik: 
-- beberapa mahasiswabeberapa mahasiswa
-- segera melakukansegera melakukan

 Frasa Eksosentrik: Frasa Eksosentrik: 
-- bakti sosialbakti sosial
-- di Cangkringandi Cangkringan



Frasa Endosentrik KoordinatifFrasa Endosentrik Koordinatif

 Frasa jenis ini terdiri dari unsurFrasa jenis ini terdiri dari unsur--
unsur yang setara. unsur yang setara. 

 UnsurUnsur--unsurnya dapat unsurnya dapat 
dihubungkan dengan kata dihubungkan dengan kata 
penghubung: penghubung: dan dan (aditif)(aditif), atau , atau 
(alternatif)(alternatif), baik...maupun , baik...maupun 
(empatik)(empatik), tetapi, melainkan , tetapi, melainkan 
(disjungtif)(disjungtif)



-- batuk pilekbatuk pilek
-- pro kontrapro kontra
-- kakek nenekkakek nenek
-- pulang pergi.pulang pergi.



Frasa Endosentrik AtributifFrasa Endosentrik Atributif

 UnsurUnsur--unsur pembentuknya unsur pembentuknya 
tidak setara. tidak setara. 

 UnsurUnsur--unsur pembentuknya unsur pembentuknya 
tidak dapat dihubungkan tidak dapat dihubungkan 
dengan konjungsi. dengan konjungsi. 



-- perdagangan bebasperdagangan bebas
-- buku pelajaranbuku pelajaran
-- gangguan internalgangguan internal
-- sedang melamunsedang melamun
-- tanah initanah ini
-- begitu gembirabegitu gembira
Tentukan pola hukum DTentukan pola hukum D--M dan M dan 

atau Matau M--D!D!



Frasa Endosentrik ApositifFrasa Endosentrik Apositif

 Di antara unsur pembentuknya tidak Di antara unsur pembentuknya tidak 
dapat dihubungkan dengan dapat dihubungkan dengan 
konjungsi. konjungsi. 

 Setelah unsur pusat ditandai dengan Setelah unsur pusat ditandai dengan 
munculnya tanda koma (,)munculnya tanda koma (,)
-- telepon genggam, alat komunikasitelepon genggam, alat komunikasi
-- Pussy, kucing kesayangankuPussy, kucing kesayanganku
-- SBY, presiden RISBY, presiden RI



Frasa EksosentrikFrasa Eksosentrik

1.1. F. E. DirektifF. E. Direktif
1) Preposisional: 1) Preposisional: daridari rumah, rumah, 

untukuntuk sahabatsahabat
2) Konjungtif: 2) Konjungtif: karena karena hujan,..hujan,..

jikajika tidak lulus,...tidak lulus,...
3) Artikel: 3) Artikel: YangYang Maha..., Maha..., SangSang
Pendekar....Pendekar....

2. F.E. Konektif: 2. F.E. Konektif: sebagai sebagai warga warga 
negara, negara, adalahadalah seorang muslim, seorang muslim, 
merupakanmerupakan obat alternatif.obat alternatif.



KATEGORI FRASAKATEGORI FRASA

1.1. Frasa NominalFrasa Nominal
Frasa yang memiliki distribusi Frasa yang memiliki distribusi 
yang sama dengan kata yang sama dengan kata 
nominal. nominal. 
--mobil bajamobil baja
--sampah organiksampah organik
--buku sintaksisbuku sintaksis
--jalan rayajalan raya



Frasa Nominal: Kategori Kata Frasa Nominal: Kategori Kata 
atau Frasa yang Menjadi atau Frasa yang Menjadi 
UnsurnyaUnsurnya
1.1. Suami IstriSuami Istri
2.2. Wanita berkerudung Wanita berkerudung 
3.3. Makanan tadi siangMakanan tadi siang
4.4. Film dari IndiaFilm dari India
5.5. Sapi sepuluh ekorSapi sepuluh ekor
6.6. Si KancilSi Kancil
7.7. Tujuh mahasiswaTujuh mahasiswa



1.1. Suami Istri: Suami Istri: N diikuti NN diikuti N
2.2. Wanita berkerudung : Wanita berkerudung : N diikuti VN diikuti V
3.3. Makanan di Teras: Makanan di Teras: N diikuti N diikuti 

FDepanFDepan
4.4. Film dari India : Film dari India : N diikuti FDN diikuti FD
5.5. Sapi sepuluh ekor : Sapi sepuluh ekor : N diikuti FBilN diikuti FBil
6.6. Si Kancil: Si Kancil: N didahului SdN didahului Sd
7.7. Tujuh mahasiswa : Tujuh mahasiswa : N didahului BilN didahului Bil



Frasa Nominal: Hubungan Frasa Nominal: Hubungan 
Makna antar UnsurMakna antar Unsur--unsurnyaunsurnya
1.1. Kakek dan nenekKakek dan nenek
2.2. Siang atau malamSiang atau malam
3.3. Prof. Dr. Zamzani, dekan FBS UNYProf. Dr. Zamzani, dekan FBS UNY
4.4. Warna merah, tulisan bagusWarna merah, tulisan bagus
5.5. Pohon pisang, mahasiswa FBS. Pohon pisang, mahasiswa FBS. 
6.6. Jam dinding ituJam dinding itu
7.7. Pak dokterPak dokter



1.1. Kakek dan nenek : Kakek dan nenek : penjumlahanpenjumlahan
2.2. Siang atau malam : Siang atau malam : pemilihanpemilihan
3.3. Prof. Dr. Zamzani, dekan FBS UNY Prof. Dr. Zamzani, dekan FBS UNY 

: : KesamaanKesamaan
4.4. Novel baru, tulisan bagus: Novel baru, tulisan bagus: 

penerangpenerang
5.5. Pohon pisang, mahasiswa FBS : Pohon pisang, mahasiswa FBS : 

pembataspembatas
6.6. Jam dinding itu: Jam dinding itu: penentu atau penentu atau 

penunjukpenunjuk
7.7. Pak dokter: Pak dokter: sebutansebutan



Frasa VerbalFrasa Verbal

 UP terdiri dari kata kerja.UP terdiri dari kata kerja.
 akan pergi, sedang berlari, tidak akan pergi, sedang berlari, tidak 

tidurtidur



Hubungan Makna antarunsur Hubungan Makna antarunsur 
dalam Frasa Verbaldalam Frasa Verbal

1)1) PenjumlahanPenjumlahan
Makan dan minum, membaca Makan dan minum, membaca 
dan menulisdan menulis



2) Pemilihan2) Pemilihan
--belajar atau bermainbelajar atau bermain
--tertawa atau menangistertawa atau menangis



3) Ragam3) Ragam
a. Kemungkinana. Kemungkinan

-- mungkin sedang tidurmungkin sedang tidur
b. Kemampuanb. Kemampuan

-- dapat bekerjadapat bekerja
c. Kepastianc. Kepastian

-- pasti terlaksanapasti terlaksana
-- tentu datangtentu datang



d. Keinginand. Keinginan
-- ingin bertemuingin bertemu
-- hendak makanhendak makan

f. Kesediaanf. Kesediaan
-- sanggup melaksanakansanggup melaksanakan
-- bersedia dihukumbersedia dihukum

h. Keharusanh. Keharusan
-- harus ditaatiharus ditaati
-- wajib dilaksanakanwajib dilaksanakan

i. Keizinani. Keizinan
-- boleh dijawabboleh dijawab
-- silakan dicicipisilakan dicicipi



4) Negatif4) Negatif
-- belum selesaibelum selesai
-- tidak memperhatikantidak memperhatikan
-- bukan makanbukan makan



5) Aspek5) Aspek
-- akan datangakan datang
-- akan pergi akan pergi 

6) Tingkat6) Tingkat
-- sangat menariksangat menarik
-- paling rajinpaling rajin
-- kurang menguasaikurang menguasai



Frasa Bilangan Frasa Bilangan 

 dua belas ekordua belas ekor
 lima botollima botol



Frasa DepanFrasa Depan

 di dalam stasiundi dalam stasiun
 dengan hatidengan hati--hatihati
 dari lima bersaudaradari lima bersaudara
 sejak kemarin siangsejak kemarin siang



TUGASTUGAS

 Analisis kalimat di bawah ini dengan Analisis kalimat di bawah ini dengan 
menentukan jenis frasa dan hubungan menentukan jenis frasa dan hubungan 
makna antarunsurnya!makna antarunsurnya!

1.1. Tetangga sebelah rumah tidak pernah Tetangga sebelah rumah tidak pernah 
pulangpulang

2.2. Mahasiswa berprestasi akan Mahasiswa berprestasi akan 
mepresentasikan hasil penelitiannya.mepresentasikan hasil penelitiannya.

3.3. Sebanyak 450 mahasiswa dari 73 Sebanyak 450 mahasiswa dari 73 
perguruan tinggi negeri dan swasta di perguruan tinggi negeri dan swasta di 
Indonesia menerima beasiswa dari PT Indonesia menerima beasiswa dari PT 
Djarum.Djarum.

4.4. Jakarta, ibu kota Indonesia, terkenal Jakarta, ibu kota Indonesia, terkenal 
sebagai kota metropolitan. sebagai kota metropolitan. 


