
KLAUSA



Perhatikan kalimat di bawah 
ini!
1) Kamu harus menjadi orang pintar, 

harus tetap bersemangat, rajin 
belajar supaya disayang keluarga.

2) Akan belajar. (Jawaban atas 
pertanyaan Kamu akan apa?)

3) Jika tidak beribadah, saya akan 
merasa malu. 

 Tentukan klausa kalimat (1), (2), 
dan (3) di atas!



1. engkau harus menjadi orang pintar
2. (engkau) harus tetap bersemangat
3. (engkau harus) rajin belajar
4. (engkau) disayang keluarga



 Kalimat akan belajar terdiri dari satu 
klausa yang hanya memiliki fungsi P.

 S dihilangkan karena jawaban dari 
suatu pertanyaan. 



 Kalimat (3) terdiri dari dua klausa.
(1) Jika (saya) tidak beribadah  S dapat 

dihilangkan karena kalimat di atas adalah 
anak kalimat. 

(2) saya akan malu
Bagaimana dengan kalimat berikut. 

Karena bapak tidak bisa hadir, ibu yang 
datang dalam pertemuan itu. 

Apakah salah satu subjek dapat dihilangkan?



Pengertian
 Satuan gramatik yang terdiri dari S P 

baik disertai O, Pel, dan Ket maupun 
tidak. 

 Unsur inti klausa adalah S dan P.
 S kadang dihilangkan dalam kalimat 

jawaban. 
 S hilang dalam kalimat luas karena 

terjadi penggabungan klausa. 



Klausa Berdasarkan Struktur 
Internnya

 Buku pelajaran itu begitu menarik
 Anak-anak sedang bermain
Pola klausa: 
S-P : runtut
P-S : inversi
 begitu menarik buku pelajaran itu
 sedang bermain anak-anak



Klausa berdasarkan Kelengkapan 
Unsur Inti

 sedang pergi
 menulis cerpen
 Bus berkapasitas empat puluh orang 

itu menabrak pohon.
 Klausa Lengkap
 Klausa Tidak Lengkap



Klausa Berdasarkan Ada Tidaknya 
Unsur Negasi pada P

 Klausa Positif
 Klausa Negatif
 Paman saya yang mengajar 

matematika pergi ke Jakarta.
 Orang yang berdiri di depan rumah 

tidak dapat mendengar. 
 Dia bukan wartawan senior



Klausa Berdasarkan Kategori Kata atau 
Frasa yang Menduduki Fungsi P

Klausa Nominal
 mereka nelayan
 uang itu uang Departemen 

Pertahanan
 mereka itu pegawai bank swasta
 dia bukan atlet



Klausa Verbal

 mahasiswa menjawab pertanyaan 
dosen

 para guru akan membuat Penelitian 
Tindakan Kelas



Verba Transitif

Verba Ekatransitif

Verba Dwitransitif

Verba Semitransitif



Verba Ekatransitif
 Verba transitif adalah verba yang 

diikuti oleh satu objek. 
 Misal:
- mereka sedang mengerjakan soal
- kami akan membuat kejutan



Verba Dwitransitif 
 Verba dwitransitif adalah verba yang 

dalam kalimat aktif dapat diikuti oleh 
dua nomina, satu sebagai objek dan 
satunya lagi sebagai pelengkap. 

 Misal:
- Polisi menuduh kakak seorang teroris.
- Mereka memanggil dia Bagus.
- Bapak mengirimi kami uang tiap 

bulan.



Verba Semitransitif
 Verba semitransitif adalah verba yang 

objeknya boleh ada dan boleh juga 
tidak

 Misal:
- saya sedang makan
- saya sedang minum 



Verba Intransitif

V.I. Tidak Berobjek 
& Berpelangkap

V.I. Wajib 
Berpelengkap

V.I. Berpelengkap 
manasuka



Verba Intransitif Tidak Berobjek 
dan Berpelengkap

 Verba intransitif tidak berpelengkap 
adalah verba yang tidak memiliki 
objek atau berpelengkap

 Misal:
- sawah ini mulai menguning
- saya haus



Verba Intransitif yang Wajib 
Berpelengkap

 Verba intransitif yang wajib memiliki 
pelengkap adalah verba yang wajib 
diikuti pelengkap

 Misal:
1. anak itu kejatuhan mangga
2. keputusan berdasarkan musyawarah



Verba Intransitif yang 
Berpelengkap Manasuka

 Verba ini adalah verba tidak wajib 
diikuti pelengkap

 Misal:
1. Rumah itu tidak beratap
2. Anak itu tidak berpakaian



Klausa Verba Pasif

 hampir semua novel dibaca olehnya
 tugas-tugas telah mereka kerjakan
 hampir saja ia keruntuhan tembok itu
 ia terlempar ke luar
 email itu kubaca kemarin malam 



Klausa Verba yang Refleksif

 P : perbuatan yang mengenai pelaku 
perbuatan itu sendiri.

 Bentuk kata kerja meN- diikuti kata diri. 
 Para atlet memperkuat diri dengan berlatih.
 para turis sedang memanaskan diri di 

pantai



f. Klausa Verba yang Resiprokal
 Menyatakan kesalingan
 mereka saling menyerang
 kedua remaja itu saling bertatapan



Verba Berpreposisi
 Verba berpreposisi adalah verba 

intransitif yang selalu diikuti oleh 
preposisi

 Misal:
1. Saya sering berkata tentang hal itu
2. Mereka menyesal atas perbuatannya.



 Berbicara tentang=membicarakan
 Tahu akan=mengetahui
 Kalimat yang mengikuti verba 

berpreposisi berfungsi sebagai 
pelengkap

 Jika verba berpreposisi yang 
bersangkuatan diubah menjadi verba 
berafiks maka bagian yang 
mengikutinya menjadi objek



TUGAS
 Carilah bentuk-bentuk verba 

intransitif!
 Kelompokan bentuk verba intransitif 

berdasarkan kesamaan maknanya
 Contoh: 
Makna ‘menjadi’
1. membatu
2. membesar


