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MATERI I
KATA DALAM BAHASA INDONESIA
Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan
perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa.
Berdasarkan bentuknya, kata dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi empat, yaitu :
1. kata dasar, yang biasanya terdiri dari morfem dasar misalnya dari, merah, putih,
lihat, kebun, buku, duduk, kelas, tidak;
2. kata berimbuhan, yang dapat dibagi menjadi:
a. kata yang berprefiks (berawalan), misalnya berlari, berpikir, menulis, penulis,

pekerja;
b. kata yang berinfiks (bersisipan), misalnya gemetar, gerigi, kemilau, gelegar;
c. kata yang bersufiks (berakhiran), misalnya timbangan, langganan, pegangan,
tinjauan;
d. kata yang berkonfiks (berawalan dan berakhiran), misalnya persatuan,

persaudaraan, kerajaan, kebenaran, kementrian, kemahasiswaan, persahabatan;
3. kata ulang, yaitu kata yang diulang, misalnya rumah-rumah, buku-buku, main-

main, berjalan-jalan;
4. kata majemuk, misalnya saputangan, matahari, rumah sakit, orang tua, bumiputra,

rumah makan.
Berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi dan makna dalam tata kalimat bahasa Indonesia,
kata dapat dikelompokkan menjadi sepuluh macam, yaitu (1) nomina/kata benda, (2)
verba/kata kerja, (3) adjectiva/kata sifat, (4) pronomina/kata ganti, (5) numeralia/kata
bilangan, (6) adverbia/kata keterangan, (7) konjungsi/kata sambung, (8) preposisi/kata
depan, (9) artikula/kata sandang, (10) interjeksi/kata seru.
1.

Nomina (Kata Benda)
Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan, dan
menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi :
a. Kata benda kongkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh
pancaindera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, panah.
b. Kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh
pancaindera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan,

kemanusiaan, pencucian, pencurian.
Ciri-ciri kata benda adalah semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas
dengan menambahkan yang+ kata sifat atau yang sangat + kata sifat dibelakang
kata tersebut. Misalnya : rumah yang besar, batu yang keras.
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Nominalisasi dalam bahasa Indonesia terjadi ketika jenis kata lain misalnya dari kata
kerja atau kata sifat diubah menjadi kata benda. Perhatikan contoh di bawah:
membaca (KK)
bekerja (KK)
belajar (KK)
malas (KS)
rajin (KS)

pembaca, pembacaan, bacaan
pekerja, pekerjaan
pelajar, pelajaran
pemalas
pengrajin

Dalam kalimat, pada umumnya kata benda menduduki fungsi sebagai subjek atau
objek. Contoh:
Mahasiswa membaca buku.
subjek

objek

Kirana mendengarkan musik.
subjek

2.

objek

Verba (Kata Kerja)
Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau
tindakan, proses, gerak, keadaan atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi
sebagai predikat dalam kalimat.
Ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah kata tersebut dapat diperluas
dengan kelompok kata dengan + kata sifat atau dengan + kata benda.Misalnya:
berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen.
Verbalisasi atau proses perubahan dari jenis kata nonverbal (kata benda, kata sifat )
menjadi kata kerja. Contoh : laut (KB)
melaut (KK)
darat (KB)
mendarat (KK)
besar (KS)
membesar (KK), dst.
Berdasarkan fungsinya dalam kalimat, yaitu sebagai predikat, kata kerja dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Kata kerja penuh, yaitu kata kerja yang langsung berfungsi sebagai predikat
tanpa bantuan kata-kata lain.
b. Kata kerja bantu, yaitu suatu kata yang memiliki fungsi khusus kata kerja utama.
Ada tiga jenis kata kerja bantu, yaitu
(1) kata kerja bantu yang menyatakan keharusan: harus, mesti, perlu. Contoh
dalam kalimat : Saya harus belajar sekarang.
Ayah perlu menghubungi pimpinannya.
(2) kata kerja bantu yang menyatakan kemampuan: sanggup, mampu, boleh,
bisa dan dapat , yang posisinya sebelum kata kerja utama. Contoh dalam
kalimat: Mahasiswa boleh pulang sesudah menyelesaikan tugas itu.
Ia sanggup menghubingi polisi.
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(3) kata kera bantu yang menyatakan keinginan: ingin, hendak, mau dan suka
yang dapat langsung diikuti dengan kata kerja penuh, kata benda atau kata
sifat. Misalnya : Ayah ingin membeli sebuah rumah.
Ibu hendak pergi ke Jakarta.
Kakak ingin kurus agar kelihatan lebih menarik.
3.

Adjektiva (Kata Sifat)
Kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk
menjadi kata ulang berimbuhan gabung se-nya disebut kata sifat, contoh : indah
(indah sekali, seindah-indahnya). Pada tingkat frase, letak kata sifat adalah di
belakang kata benda yang disifatinya, misalnya: rumah besar, pemandangan indah,
meja kecil.
Secara umum, adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak
seseorang, binatang atau benda. Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai
penjelas subjek, predikat dan ojek.
Ciri-ciri kata sifat: (1) dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling,
(2) dapat diberi keterangan penguat, seperti sangat, amat, benar, dan sekali, (3)
umumnya dapat diingkari dengan kata ingkar tidak.

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Kata sifat dapat digolongkan menjadi kata sifat yang menyatakan :
Keadaan/situasi
: aman, kacau, tenang, gawat, bersih, indah, panas, dingin
Ukuran
: berat, ringan, tinggi, pendek, tebal, tipis, luas, sempit
Warna
: merah, kuning, hijau, hitam, putih, jingga, putih, biru
Waktu
: lama, segera, jarang, cepat, sering, lambat, singkat, sebentar
Jarak
: jauh, dekat, rapat, renggang, lebat
Sikap batin
: bahagia, bangga, benci, gembira, jahat, rindu, saying, sedih,

takut
g) Indra/ceran
- Penglihatan
- Pendengaran
- Penciuman
- Perabaan
- Pencitarasaan
4.

: berhubungan dengan aktivitas indra manusia
: cerah, gelap, terang, suram
: bising, ramai, merdu, nyaring, jelas
: busuk, harum, sedap, wangi, anyir
: halus, kasar, keras, lembut, tajam, licin
: asam, enak, lezat, manis, pahit, pedas

Adverbia (Kata Keterangan)

Adverbia (kata keterangan) adalah kata yang menerangkan predikat (verba) suatu kalimat.
Ada beberapa jenis adverbia (kata keterangan) dalam bahasa Indonesia, yaitu :
a) Adverbial kuantitatif: menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah.
Misalnya: banyak,s edikit, cukup, dan kira-kira.
b) Adverbial limitative: menggambarkan makna yang berhubungan dengan
pembatasan. Misalnya: hanya, saja, dan sekedar.
c) Adverbial frekuentif: menggambarkan makna yang berhubungandengan tingkat
keseringan terjadinya sesuatu. Misalnya: selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang
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d) Adverbial kewaktuan: menggambarkan makna yang berhubungan dengan waktu
terjadinya suatu peristiwa. Misalnya: baru dan segera.
e) Adverbial kontrastif: menggambarkan pertentangan makna kata atau hal yang
dinyatakan sebelumnya. Misalnya: bahkan, malahan, dan justru.
f) Adverbial keniscayaan: menggambarkan makna yang berhubungan dengan
kepastian terjadinya suatu peristiwa. Misalnya: pasti dan tentu.
5.

Pronomina (Kata Ganti)

Kata ganti (pronominal) adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina
lain dalam struktur kalimat. Ada tiga macam pronominal dalam bahasa Indonesia, yaitu (a)
pronominal persona, (b) pronominal penunjuk, dan (c) pronominal penanya.
Pronominal pesona adalah pronominal yang dipakai untuk mengacu pada orang.
Pronominal pesona dapat mengacu pada diri sendiri(pronominal pesona pertama),
mengacu pada orang yang diajak bicara(pronominal persona kedua), atau mengacu pada
orang yang diajak bicara (pronominal persona ketiga). Selanjutnya, pronominal dapat
mengacu pada jumlah satu (pronominal tunggal) atau jumlah yang banyak (pronominal
jamak). Berikut ini deskripsi pronominal persona dalam bahasa Indonesia.

Makna
Persona
Pertama
Kedua
Ketiga

Tunggal
Saya, aku, aku,
ku-, -ku
Engkau, kamu,
Anda, dikau,
kau-, -mu
Ia, dia, beliau, nya

Netral

Jamak
Ekslusif
Kami

Inklusif
Kita

Kalian, kamu,
se-kalian, anda
se-kalian
mereka

Pronominal penunjuk adalah pronominal yang menyatakan atau mengacu pada nomina
lainnya dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia ada dua macam pronominall penunjuk,
yaitu penunjuk umum dan penunjuk tempat. Pronominal penunjuk umum adalah kata ini
dan itu. Kata ini mengacu pada acuan yang dekat dengan penulis/pembicara, pada masa
yang akan dating, atau pada informasi yang akan disampaikan. Kata itu dipakai untuk
menunjuk sesuatu yang agak jauh dari pembicara/penulis, pada masa lampau, atau pada
informasi yang sudah disebutkan. Sebagai pronominal, kata ini dan itu ditempatkan
sesudah noma yang disebutkan. Contoh:
Rumah ini
Masalah ini

rumah itu
mereka itu

Pronominal penanya adalah pronominal yang dipakai sebagai pertanyaan. Dari segi
maknanya, yang ditanyakan dapat berkaitan dengan orang, barang atau pilihan. Berikut ini
adalah kata penanya dalam bahasa Indonesia:
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a) Siapa
: dipakai untuk menanyakan orang atau nama
b) Apa
: dipakai untuk menanyakan barang
c) Mana
: dipakai untuk menanyakan pilihan tentang barang atau
orang
d) Mengapa, kenapa : dipakai untuk menanyakan sebab
e) Kapan
: dipakai untuk menanyakan waktu
f) Dimana, kemana, dari mana: dipakai untuk menanyakan tempat
g) Bagaimana
: dipakai untuk menanyakan cara
h) Berapa
: dipakai untuk menanyakan jumlah atau urutan

Pronominal siapa nama, pronominal untuk barang, dan pronominal mana untuk pilihan
tentang orang atau barang.
6.

Numeralia (Kata Bilangan)

Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya sesuatu hal
yang kongkret (orang, binatang, atau barang) dan konsep. Dalam Bahasa Indonesia ada
dua macam numeralia, yaitu numeralia pokok dan numeralia tingkat. Numeralia pokok
merupakan jawaban atas pertanyaan “Berapa?”, sedangkan numeralia tingkat merupakan
jawaban dari pertanyaan “Yang kenerapa?”
Berikut ini jenis numeralia pokok dalam bahasa Indonesia.
a)
b)
c)
d)
e)

Numeralia pokok tentu
Numeralia pokok taktentu
Numeralia kolektif
Numeraalia ukuran
Numeralia klitika

: satu, dua, sebelas, seratus, seribu
: beberapa, semua, seluruh, segala, banyak
: bertiga, tiga serangkai, dua sejoli
: lusin, kodi, meter, liter, gram
: eka-, dwi-, tri-, catur-, panca-, sapta-, dasa-

Numeralia pokok dapat diubah menjadi numeralia tingkat. Cara mengubahnya adalah
dengan menambahkan ke- di depan bilangan yang bersangkutan. Khusus untuk bilang
satu juga dipakai istilah pertama. Contoh: kesatu (pertama), kedua, kelima, kesepuluh, dan
seterusnya. Numeralia tingkat penulisannya diletakkan di belakang nomina yang
diterangkan. Contoh: pemain ketiga, anak kelima, juara pertama, masalah kedua
Numeralia pokok juga dapat diubah menjadi numeralia pecahan. Cara membentuk
numeralia pecahan yaitu dengan memakai kata per- di antara bilangan pembagi dan
penyebut. Dalam bentuk angka, cipakai garis pemisah kedua bilangan. Contoh:
½
seperdua, setengah, separuh
1/100 seperseribu
5/8 lima perdelapan
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7.

Konjungsi (Kata Sambung)

Konjungsi (kata sambung) adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa
yang sederajat: kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat
dengan kalimat.
Berikut ini deskripsi kata hubung dan contohnya.
a) Konjungtor koordinatif
b) Konjungtor korelatif

: dan, serta, tetapi, atau, sedangkan, melainkan
: baik…maupun; tidak hanya…tetapi juga;

demikian…sehingga; sedemikian rupa…sehingga
c) Konjungtor subordinatif
: sejak, semenjak, sedari, jika, bila agar, seakan-akan,
sebab, sehingga, dengan, bahwa
d) Konjungtor antar kalimat
: biarpun demikian, sekalipun demikian, sungguhpun
demikian, sebaliknya, tetapi, sebelum itu, selanjutnya
8.

Preposisi (Kata Depan)

Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat,
atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum
dan sesudah preposisi.
Berikut ini deskripsi preposisi dan contohnya.
a) Preposisi berupa kata dasar : akan, bagi, demi, dengan, kecuali, pada, oleh, untuk
b) Preposisi berupa kata beerafiks : bersama, menjelang, menurut, menuju, terhadap
c) Preposisi yang berdampingan: daripada, oleh karena, sampai ke, sampai dengan

selain itu
d) Preposisi berkorelasi : antara … dan …; dari … ke …; dari … sampai …; dari …
sampai dengan …; sejak … sampai …
e) Preposisi dan nomina lokatif : di atas meja, ke dalam rumah, dari sekitar kampus
9.

Artikula (Kata Sandang)

Kata seru (interjeksi) adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hari pembicara.
Untuk memperkuat ungkapan rasa hari seperti kagum, sedih, dan heran, orang mamakai
kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok tersebut. Disamping
interjeksi asli, dalam bahasa Indonesia ada pula interjeksi yang berasal dari bahasa asing.
Berikut ini jenis-jenis interjeksi dan contohnya.
a) Interjeksi kekesalan
b) Interjeksi kekaguman
c) Interjeksi kesyukuran
d) Interjeksi harapan
e) Interjeksi keheranan
f) Interjeksi kekagetan
g) Interjeksi ajakan
h) Interjeksi panggilan
i) Interjeksi simpulan

: sialan, busyet, keparat
: aduhai, asyik, amboi
: syukur, alhamdulilah
: insya Allah, semoga
: aduh, aih, ai, lo, eh
: astaga, masyaallah
: ayo, mari
: hai, he, halo
: nah
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10.

Interjeksi (Kata Seru).

Kata sandang (artikula) adlah kata tugas yang membatasi makna nomina. Dalam bahasa
Indonesia ada tiga jenis artikula, yaitu (a) artikula yang bersifat gelar, (b) artikula yang
mengacu pada makna kelompok, dan (c) artikula yang menominalkan.
Artikula yang bersifat gela pada umumnya berkaitan dengan orang atau hal yang dianggap
bermartabat. Contoh:
a)
b)
c)
d)

Sang
Sri
Hang
Dang

: untuk manusia atau benda unik dengan maksud meninggikan martabat
: untuk manusia yang memiliki martabat tinggi dalam keagamaan/kerajaan
: untuk laki-laki yang sangat dihormati
: untuk wanita yang sangat dihormati

Artikula yang mengacu pada makna kelompok atau makna kolektif dalam bahasa
Indonesia yaitu penggunaan kata para. Dalam hal ini, kata para merupakan kata yang
bermakna jamak, sehingga nomina yang dijelaskan tidak boleh berbentuk kata ulang.
Misalnya, untuk menyatakan kelompok mahasiswa sebagai kesatuan yang dipakai adalah
para mahasiswa bukan para mahasiswa-mahasiswa*
Artikula yang menominalkan dalam bahasa Indonesia adalah penggunaaan kata si.
Artikula si yang dapat menominalkan mengacu ke makna tunggal dan umum (generic)
bergantung pada konteks kalimat. Artikula si dipakai untuk mengiringi nama orang dan
dalam bahasa Indonesia nonformal digunakan untuk mengiringi pronominal dia.
Berikut contoh pemakaian artikula si dalam bahasa Indonesia.
a) Di depan nama diri pada ragam nonformal : si Ali, si Topan, si Badu
b) Di depan kata untuk mengkhususkan : si pengirim, si alamat, si terdakwa
c) Di depan nomina sebagai panggilan ejekan : si belang, si dungu, si kumis.

Kata yang

1. Kata yang digunakanuntukmemberikanpenekananpada kata sifat yang mengikuti
kata benda.
Contoh :
orang tinggi
orang yang tinggi
bukuhitam
buku yang hitam
bapaktuamalas
bapaktua yang malas
mejabundarbesarmeja
bundar yang benar
2. Kata yang juga gunakan untuk menggantikan kata benda.
Contoh:
a. Adikmembawa ta situ.
Yang membawa tas itu adik.
Yang dibawa adik itu tas.
b. Sepatu besar itu untuks aya, sepatu kecil itu untuk kamu.
Yang besar untuk saya, yang kecil untuk kamu.
c. Kata yang dipakai dalam kalimat itnerogatif yang menanyakan sebuah pilihan.
Umumnya, kata Tanya yang digunakan adalah yang mana atau mana yang.
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Contoh:
1. Yang mana rumahmu? - Yang bercat kuning.
2. Baju mana yang Bapak pilih? - Yang berlengan panjang.
Bapak pilih baju yang mana?  Yang berlengan panjang.
3. Mana yang kau suka? Yang itu, yang bertopi itu.

Kata yang digunakan dalam klausa kata benda sebagai penjelas kata benda tersebut
(berfungsi sebagai adjektiva).
Contoh:
Buku merah, yang Bapak berikan kemarin, tertinggal di bus.
Anak kecil, yang hilang kemarin, sudah ditemukan oleh petugas.
Latihan
Kembangkan kalimat-kalimat di bawah ini seperti contoh berikut.
Joko sedang makan kue.
Joko sedang makan kue yang ada di atas meja.
Joko yang berbaju biru sedang makan kue.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bayu membaca Koran.
Televisi diperbaiki oleh Ganjar.
Adik dibelikan mobil-mobilan oleh paman.
Amir member Dewi buku cerita.
Ada kue di lemari.
Guru menerangkan soal bahasa Indonesia.

Kata Ulang
a.
No

Bentuk Kata Ulang
Bentuk

1

Kata Ulang Utuh

2

Kata Ulang Berimbuhan

Contoh
buku-buku
malam-malam
kasur-kasur
teriak-teriak
jalan-jalan
mata-mata
mencari-cari
berteriak-teriak
sekali-kali
dicari-cari
terheran-heran
rumah-rumahan
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3

Kata Ulang Berubah Bunyi

4

Kata Ulang Sebagian

5

Kata Ulang Semu

compang-camping
bolak-balik
mondar-mandir
lauk-pauk
gerak-gerik
sayur-mayur
lelaki berasal dari laki-laki
tetamu berasal dari tamu-tamu
dedaunan berasal dari daun-daunan
pepohonan berasal dari pohonpohonan
biri-biri
kura-kura
kupu-kupu
paru-paru

b. Makna Kata Ulang
No

Jenis Kata

Makna
a. ‘bermacam-macam’
Contoh :
1) Ibu membeli buah-buahan di pasar.
2) Di halaman rumah Sundari ditanami bunga-bungaan.

1

Kata Benda

b. ‘menyerupai’
Contoh :
1) Dia membeli mobil-mobilan untuk adiknya.
2) Sundari mebuat rumah-rumahan dari kertas.
c. ‘banyak’
Contoh :
1) Para warga membuang kasur-kasurnya ke sungai.
2) Mito situ dipercaya oleh masyarakat di desa-desa.
a. ‘dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang’
Contoh :
1) Kinanti berteriak-teriak memanggil ibunya.
2) Rangga mengetuk-ngetuk pintu rumah.
b. ‘sedang berlangsung atau terjadi terus-menerus’
Contoh :
1) Ia terkantuk-kantuk di ruang kelas.
2) Ibu sedang melihat-lihat baju di butik.

2

Kata Kerja

c. ‘macam-macam pekerjaan’
Contoh :
1) Ibu Kinanti gemar sulam-menyulam.
2) Sundari mahir masak-memasak.
d. ‘saling membalas’
Contoh :
1) Para hadirin bersalam-salaman.
2) Petarung itu pukul-memukul dengan lawannya.
a. ‘menyatakan kepastian’
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Contoh :
1) Warga perumahan itu ramah-ramah.
2) Penghuni rumah itu baik-baik.
3

Kata Sifat
b. ‘orang yang bersifat itu lebih dari satu’
Contoh :
1) Warga dusun itu malas-malas.
2) Mahasiswa di kampus itu cantik-cantik.
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MATERI III
KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang
mengungkapkan pikirn yang utuh. Wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turu
dank eras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh
kesenyapan yang mend Latin, kalimat dimulai dengan huruf capital 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.
Latihan: Bacalah dan hitunglah kalimat dalam kutipan paragraf berikut ini.
Wilis sendiri masih tercekam rasa berdosa atas tewasnya Satiari. Apakah sekarang ia
harus mengulangi melamar Tantrini ? Apa akal ? Ia tidak dapat menipu diri sendiri. Ia
membutuhkan teman hidup. Teman bertimbang. Teman di tempat tidur. Ternyata
tidak banyak manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian.

Jumlah kalimat dalam paragraf di atas adalah _____________

PENANDA KALA DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA

sudah

sedang

akan

Kami sudah makan pagi.

Kami sedang makan siang.

Kami akan makan malam.

Kami pernah makan soto.

Kami masih belajar membaca.

Kami telah pergi ke Malioboro.

Penanda kala dapat dipakai bersama-sama dengan keterangan waktu, misalnya tadi
pagi, sekarang dan nanti sore.
Contoh: Tadi pagi kami sudah sarapan bubur ayam.
Sekarang kita sedang belajar bahasa Indonesia di UNY.
Nanti siang kita akan ada tutorial bersama mahasiswa dari Indonesia.
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Kalimat Majemuk
Perhatikan contoh di bawah ini!
Kalimat Tunggal
a. Kami menoleh ke kanan dan ke kiri.
b. Kami segera menyeberangi jalan yang
ramai itu.

a. Di pagi hari mahasiswa darmasiswa
kuliah di kelas.
b. Di siang hari mahasiswa darmasiswa
mengikuti tutorial.

Kalimat Majemuk
Kami menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu
segera menyeberangi jalan yang ramai itu.
atau
Kami menoleh ke kanan dan ke kiri,
kemudian menyeberangi jalan yang ramai
itu.
Di pagi hari mahasiswa darmasiswa kuliah
di kelas, kemudian di siang hari mereka
mengikuti tutorial.
atau
Di pagi hari mahasiswa darmasiswa kuliah
di kelas, lalu di siang hari mereka mengikuti
tutorial.

Konjungsi kemudian dan lalu dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk dengan
hubungan pengurutan atau pengaturan.
Kalimat Tunggal
Kalimat Majemuk
a. Anda dapat pergi ke Jakarta naik kereta.
Anda dapat pergi ke Jakarta naik kereta atau
b. Anda dapat pergi ke Jakarta naik
pesawat.
pesawat.
a. Ibu Kartini pergi mengendarai motor
Ibu Kartini pergi mengendarai motor
dengan membawa tas mungkin pergi ke
dengan membawa tas mungkin pergi ke
kantor.
kantor atau ke swalayan.
b. Ibu Kartini pergi mengendarai motor
dengan membawa tas mungkin pergi ke
swalayan.
Konjungsi atau dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk dengan hubungan pilihan.
Kalimat Tunggal
Kalimat Majemuk
a. Bus Transjogjakarta menaikkan
Bus Transjogjakarta menaikkan dan
penumpang di halte.
menurunkan penumpang di halte.
b. Bus Transjogjakarta menurunkan
penumpang di halte.
a. Maria mengikuti kelas Membaca.
Maria mengikuti kelas Membaca dan
b. Maria mengikuti kelas Menulis.
Menulis.
Konjungsi dan dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk dengan hubungan gabungan.
Kalimat Tunggal
a. Ling Ling menyukai tari Kecak dari Bali.
b. Mey Chan menyukai tari Serimpi dari
Jawa.
a. Suku Dayak Ngaju tinggal di sekitar
Sungai Kapuas.

Kalimat Majemuk
Ling Ling menyukai tari Kecak dari bali,
tetapi Mey Chan menyukai tari Serimpi dari
Jawa.
Suku Dayak Ngaju tinggal di sekitar Sungai
Kapuas, sedangkan suku Dayak Maanyan
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b. Suku Dayak Maanyan tinggal di sekitar
tinggal di sekitar Sungai Barito.
Sungai Barito.
a. Bus Transjakarta selalu penuh dengan
Bus Transjakarta selalu penuh dengan
penumpang.
penumpang, tetapi tidak mengurangi
b. Bus Transjakarta tidak mengurangi
kemacetan.
kemacetan.
Konjungsi tetapi dan sedangkan dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk dengan
hubungan pertentangan.
Latihan.
I.

Isilah pernyataan di bawah ini dengan penanda kala yang tepat.
Contoh :
Saat ini Dewanti mengandung sembilan bulan, beberapa hari lagi ia akan
melahirkan.
1. Sekarang umur Ganesha tiga tahun. Tahun depan dia ____________berumur empat
tahun.
2. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia ______________memutuskan
untuk menaikkan harga BBM.
3. Hanya penumpang yang ____________membeli tiket dapat masuk ke bus
Transjogjakarta.
4. Setelah memiliki SIM, Anton ____________ diperbolehkan mengendarai motor
barunya.
5. Pada saat gempa itu terjadi, Yulianto _____________berada di kamar mandi.
6. Pak Bambang ____________mengantre di loket selama berjam-jam.
7. Erni _________________belajar di Universitas Negeri Yogyakarta dari tahun 20102013.
8. Penari itu _________________mengibas-ngibaskan selendangnya dengan gerakan
yang indah.
9. Diana_________________membelikan ibunya sebuah tas tangan karena tas ibu yang
lama telah rusak.
10. Bu Mayar ________________menunggui anaknya yang sakit di RS Bethesda.

II.

Ceritakanlah tentang masa kecil Anda, kegiatan Anda saat ini, dan rencana kegiatan
yang akan Anda lakukan di masa tua.

III.

Gabungkanlah kedua kalimat berikut dengan menggunakan penghubung yang tepat.
Contoh: Ahmad mengaji memakai sarung. Ahmad memakai baju koko.
Ahmad mengaji memakai sarung dan baju koko.
1. Adinda melahirkan anak perempuan. Laila melahirkan anak laki-laki.
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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2. Raisa belajar matematika pada pukul tiga sore. Raisa belajar menyanyi pukul empat
sore.
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Pak Taufik seorang yang sangat kaya. Pak Taufik memilih hidup sederhana.
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Pak Dadang tidak ingin pergi kemana-mana. Tetangga mengajak Pak Dadang
menghadiri kenduri.
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
IV. Buatlah kalimat dengan memakai penghubung dan, tetapi, sedangkan, atau, kemudian.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Kalimat Majemuk : walaupun, meskipun, ketika, sambil, sebelum, setelah/sesudah, karena,
sebab, kalau, jika, agar, supaya, sehingga, maka.
No
1

Kalimat Tunggal
a. Tim RT 5 kalah dalam lomba
bakiak.
b. Tim RT 5 tidak patah
semangat.

2

a. Calon pemudik kehabisan
tiket.
b. Calon pemudik sudah
mengantre selama berjamjam.

Kalimat Majemuk
Tim RT 5 tidak patah semangat walaupun
mereka kalah dalam lomba bakiak.
atau
Walaupun mereka kalah dalam lomba
bakiak, tim RT 5 tidak patah semangat.
Calon pemudik kehabisan tiket, meskipun
sudah mengantre berjam-jam.
atau
Meskipun sudah mengantre berjam-jam,
calon pemudik kehabisan tiket.

c.
Konjungsi walaupun dan meskipun dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk
dengan hubungan konsesif.
1
a. Bayu pergi ke Jakarta.
Bayu pergi ke Jakarta ketika Rahma pergi
b. Rahma pergi ke Bogor.
ke Bogor.
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atau
Ketika Rahma pergi ke Bogor, Bayu pergi
ke Jakarta.
2

a. Dia membaca novel.
b. Dia makan malam.

3

a. Ibu-ibu memasang lampion
merah-putih.
b. Ibu-ibu merangkai lampion
merah-putih

Dia makan malam sambil membaca novel.
atau
Sambil membaca novel, dia makan malam.

Ibu-ibu merangkai lampion merah-putih
sebelum mereka memasang lampion
tersebut.
atau
Sebelum memasang, ibu-ibu merangkai
lampion merah-putih.
4
a. Putri memotong daging.
Putri menggoreng daging setelah/sesudah
b. Putri menggoreng daging.
memotongnya.
atau
Setelah/sesudah memotong daging, Putri
menggorengnya.
Konjungsi ketika, sambil, sebelum, dan sesudah atau setelah dipakai untuk
menyatakan kalimat majemuk dengan hubungan waktu.
1
a. Bus Transjakarta nyaman.
Bus Transjakarta nyaman karena
b. Bus Transjakarta berpenyejuk berpenyejuk ruangan.
ruangan.
atau
Karena berpenyejuk ruangan, bus
transjakarta nyaman.
2
a. Elis sedih sekali.
Elis sedih sekali sebab ibunya meninggal.
b. Ibunya meninggal.
atau
Sebab ibunya meninggal, Elis sedih sekali.
Konjungsi karena dan sebab dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk dengan
hubungan sebab.
1
a. Saya akan datang.
Saya
akan
datang
kalau
Anton
b. Anton mengundang saya ke
mengundang saya ke pesta ulang
pesta ulang tahunnya .
tahunnya.
atau
Kalau Anton mengundang saya ke pesta
ulang tahunnya, saya akan datang.
2
a. Sandi akan berlibur ke
Sandi akan berlibur ke Padang jika dia
Padang.
mempunyai cukup uang.
b. Sandi memounyai cukup
atau
uang.
Jika mempunyai cukup uang Sandi akan
berlibur ke Padang
Konjungsi kalau dan jika dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk dengan
hubungan syarat.
1
a. Tim RT 3 berlatih dengan
Tim RT 3 berlatih dengan keras agar
keras.
mereka memenangi lomba.
b. Tim RT 3 memenangi lomba.
atau
Agar mereka memenangi lomba, tim RT 3
berlatih dengan keras.
2
a. Bunda menanam bunga di
Bunda menanam bunga di kebun supaya
kebun.
kebun itu bertambah indah.
b. Kebun itu bertambah indah.
atau
Supaya halaman itu bertambah indah,
Bunda menanam bunga di kebun itu.
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Konjungsi agar dan supaya dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk dengan
hubungan tujuan.
1
a. Dina terlambat membayar
Dina terlambat membayar kredit motor
kredit motor.
sehingga bank memberikan sanksi
b. Bank memberi sanksi
kepadanya.
kepadanya
atau
Dina terlambat membayar kredit motor
maka bank memberi sanksi kepadanya.
2
a. Dita belajar keras.
Dita belajar keras sehingga dia lulus ujian
b. Dita lulus ujian dengan nilai dengan nilai memuaskan.
memuaskan.
atau
Dita belajar keras maka dia lulus ujian
dengan nilai memuaskan.
Konjungsi sehingga dan maka dipakai untuk menyatakan kalimat majemuk dengan
hubungan hasil.
2. Lengkapi kalimat berikut dengan penghubung yang tepat.
Contoh :
Pemudik tidak akan kehabisan tiket ______________
Memesan tiket 30 hari sebelum lebaran.
Pemudik tidak akan kehabisan tiket jika memesan tiket 30 hari
sebelum
Lebaran.
1. Lalu lintas Jakarta pasti menyenangkan _________________ tidak ada kemacetan.
2. ______ dana kompensasi BBM sampai dengan cepat kepada penduduk miskin,
pemerintah memanfaat jasa kantor pusat.
3. Orang memiih mudik lebaran __________ ingin mendekatkan diri dengan orangorang dari/dan tempat asal mereka.
4. _________ jalan tidak macet, waktu tempuh dari rumah ke kantor bisa lebih pendek.
5. Kemacetan tetap menjadi masalah Kota Jakarta ____________ pemerintah telah
mengupayakan bus Transjakarta.
3. Gabungkanlah kedua kalimat berikut dengan menggunakan penghubung yang tepat.
Contoh :
Pemudik tidak akan kehabisan tiket.
Pemudik memesan tiket 30 hari sebelum Lebaran.
a. Pemudik tidak akan kehabisan tiket jika memesan tiket 30 hari
sebelum lebaran.
b. Jika memesan tiket 30 hari sebelum lebaran, pemudik tidak akan
kehabisan tiket.
1. Bima menyerahkan uang Rp 85.000,00
Bima mendapatkan tiket kereta api Jakarta--Yogyakarta.
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
2. Dina belajar matematika pada pukul 3 sore.
Dina belajar bahasa Indonesia pada pukul 4 sore.
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
3. Pada puncak upacara tiwah orang membakar tulang.
Pada puncak upacara tiwah orang menempatkan sisa bakaran ke tempat khusus.
a. __________________________________________________________________
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b. __________________________________________________________________
4. Ahmad tidak ingin pergi ke mana-mana.
Tetangga mengajak Ahmad menghadiri kenduri.
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
5. Dia sangat kaya.
Dia memilih untuk hidup sederhana.
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________

4. Buatlah kalimat dengan memakai penghubung berikut.
Contoh:
Jika
Pemudik tidak akan kehabisan tiket jik memesan tiket 30 hari sebelum
Lebaran.
1. Ketika
2. Kalau
3. Agar
4. Sebelum
5. Walaupun

Kalimat Inversi
Pola kalimat dasar bahasa Indonesia biasanya didahului oleh subjek. Namun, kalimat
inverse didahului oleh predikat. Tujuan penyusunan kalimat inverse adalah untuk
memberikan penekanan pada pokok pembicaraan. Oleh karena itu, kata yang
ditekankan diletakkan di depan. Biasanya kalimat inverse digunakan untuk
percakapan sehari-hari yang tidak formal. Kalimat inversi juga sering muncul di
dalam tulisan jurnalistik dan sastra.
Contoh:
Kalimat
S
Kepalanya
Rumah itu
Saat yang kita nantikan selama
ini

P
pusing.
besar.
tibalah.

P
Pusing
Besar
Tibalah

Kalimat Inversi
S
kepalanya.
rumah itu.
saat yang kita nantikan selama
ini.

Kalimat inversi juga dapat dibuat dengan predikat ada. Verba ada dapat mendahului subjek
dalam kalimat inversi.
Contoh:
1.
2.
3.
4.

Kalimat
Tas saya ada di atas meja.
Bu Anita ada di rumah?
Seseorang yang mencari Anda ada di
depan rumah.
Ibu ada, Pak?

Kalimat Inversi
Ada tas saya di atas meja.
Ada Bu Anita di rumah?
Ada seseorang yang mencari Anda di
depan rumah.
Ada Ibu, Pak?
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Latihan
Kembangkan kalimat-kalimat di bawah ini seperti contoh berikut.
Joko sedang makan kue.
Joko sedang makan kue yang ada di atas meja.
Joko yang berbaju biru sedang makan kue.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bayu membaca Koran.
Televisi diperbaiki oleh Ganjar.
Adik dibelikan mobil-mobilan oleh paman.
Amir member Dewi buku cerita.
Ada kue di lemari.
Guru menerangkan soal bahasa Indonesia.

Kalimat Pasif
Ada beberapa macam kalimat pasif, yaitu (1) kalimat pasif yang berasal dari kalimat aktif, (2)
kalimat pasif yang menggunakan imbuhan ter-, dan (3) kalimat pasif yang menggunakan
imbuhan ke-an.
(1) Kalimat pasif yang berasal dari kalimat aktif.
Ada dua cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif.
Cara I
1. Pindahkan objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif.
2. Gantikan imbuhan me- pada predikat kalimat aktif menjadi imbuhan di- pada
predikat kalimat pasif.
3. Tambahkan kata oleh sesudah predikat kalimat pasif.
Kata oleh ini bersifat mansuka, artinya boleh dipakai boleh juga tidak.
Cara II
1. Hilangkan imbuhan me- pada predikat kalimat aktif.
2. Letakkan subjek sebelum predikat.
Contoh:
Kalimat Pasif

Kalimat Aktif

Cara I
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Cara II

Yunita menyapu lantai.
Amir melempari mangga
tetangga.
Pak Kawasai memperpanjang
visa.
Para pahlawan
memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia
Ujang memperbaiki mobil itu.

Lantai itu disapu Yunita.
Mangga tetangga dilempari (oleh)
Amir.
Visa diperpanjang (oleh) Pak
Kawasaki.
Kemerdekaan Indonesia
diperjuangkan (oleh) para
pahlawan.
Mobil itu diperbaiki (oleh) Ujang.

Lantai itu Yunita sapu.
Mangga tetangga Amir
lempari.
Visanya dia perpanjang.
Kemerdekaan Indonesia
mereka perjuangkan.
Mobil itu dia perbaiki.

(2) Kalimat pasif menggunakan imbuhan terSoto ayam bangkong terkenal di mana-mana.
Dia terlambat ke sekolah.
Copet itu tertangkap polisi.
Susi tertawa.
Buku saya terbawa olehnya.
(3) Kalimat pasif menggunakan imbuhan ke-an
Kuncinya ketinggalan di rumah teman.
Saya kehujanan kemarin.
Kartika kecopetan di kereta.
Udin kehilangan laptopnya.
Saya kehabisan uang.
Kalimat pasif yang menggunakan ter- dan ke-an tidak memiliki bentuk aktif.
LATIHAN
Ubahlah menjadi kalimat pasif.
1. Pak Arjuna memperistri Arimbi.
2. Semua yang ada di rumah itu mempercayai cerita Lulu.
3. Dimana kita bisa menjumpai warung soto bangkong?
4. Kami menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5. Murid itu tidak memperhatikan pelajaran di kelas.
6. Gubernur Jakarta akan memperbanyak bus Transjakarta.
7. Chandrawati melahirkan bayi laki-laki.
8. Kucing hitam itu mencuri sepotong daging di atas meja makan.
9. Air menggenangi seluruh wilayah Jakarta Timur.
10. Sejak pagi Diana memandangi foto pacarnya.
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MATERI II
IMBUHAN DALAM BAHASA INDONESIA
Imbuhan pe-

A.

Imbuhan pe- + bentuk dasar dan vareasinya.
No

Variasi imbuhan
pe-

Fonem

Bentuk dasar

Contoh

a
ajar
pengajar
i
iring
pengiring
u
urus
pengurus
e
entas
pengentas
1
o
olah
pengolah
pe-  pengk
kuasa
penguasa
g
gemar
penggemar
h
hilang
penghilang
kh
khayal
pengkhayal
Catatan: Imbuhan pe- menjadi peng- jika melekat pada bentuk dasar yang berhuruf awal k
pada kata kuasa menjadi penguasa. Huruf k luluh ke dalam fonem /ɳ/ pada imbuhan

pengl
layat
pelayat
m
marah
pemarah
n
nanti
penanti
2
w
warta
pewarta
pe-  per
rawat
perawat
y
yudo
peyudo
ny
nyanyi
penyanyi
d
dengar
pendengar
t
tari
penari
c
curi
pencuri
3
pe-  pen
j
jual
penjual
sy
syair
penyair
z
zina
penzina
Catatan: Imbuhan pe- menjadi pen- jika melekat pada bentuk kata dasar yang berhuruf t
seperti pada bentuk tari menjadi penari. Huruf t luluh ke dalam fonem /n/ pada imbuhan
pen-.
4

pe-  peny-

s

sayang
sapu

penyayang
penyapu

Catatan: Imbuhan pe- menjadi peny- jika melekat pada semua bentuk dasar yang berhuruf
awal s.
b
buka
pembuka
P
pilih
pemilih
5
pe-  pemF
fitnah
pemfitnah
v
vonis
pemvonis
Catatan: Imbuhan pe- menjadi pem- jika melekat pada bentuk dasar yang berhuruf awal p
seperti pada bentuk dasar pilih menjadi pemilih. Huruf p luluh ke dalam fonem /m/ pada
imbuhan pem-
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tik
pengetik
tes
pengetes
6
cat
pengecat
pe-  pengelas
pengelas
pel
pengepel
Catatan: Imbuhan pe- berubah menjadi penge- jika melekat pada semua bentuk dasar
bersuku kata satu.
2.

Bentuk imbuhan peImbuhan pe- dapat bergabung dengan kata kerja, kata sifat, kata benda dan kata
bilangan.

pe-

+

pe-

+

pe-

+

Kata Kerja
nyanyi
tari
bantu
lari
Kata sifat
marah
takut
malas
cemburu
merah
tinggi
Kata benda
musik
rokok
telepon
sapu

Contoh
penyanyi
penari
pembantu
pelari
Contoh
pemarah
penakut
pemalas
pencemburu
pemerah
peninggi
Contoh
pemusik
perokok
penelepons
penyapu

laut

pelaut
Contoh
penyatu
pendua

Kata Bilangan

pe

+

satu
dua

3. Fungsi dan Makna Imbuhan peFungsi imbuhan pe- membentuk kata benda. Makna dan pola kalimat dengan imbuhan pedapat dirumuskan sebagai berikut :
No
1

2
3

POLA KALIMAT
SUBJEK
PREDIKAT
OBJEK/PELENGKAP
KETERANGAN
Penari Zapin
berjumlah
dua orang.
Imbuhan pe- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘orang yang melakukan
tindakan atau pelaku’.
Contoh lain : pembaca, penulis, penatar dan pelukis.
Pesuruh itu
mengantar
barang
ke kantor ayah.
Imbuhan pe- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘sesuatu atau orang yang di …’.
Contoh lain : petunjuk, penampung, petaruh, dan petatar.
Pelaut itu
berlayar
pada malam hari.
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4

5

6

B.

Imbuhan pe- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘orang yang berprofesi’.
Contoh lain : pendamar, peladang, dan perawat.
Sundari
tidak suka
lelaki perayu.
Imbuhan pe- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘orang yang melakukan
tindakan atau pelaku’.
Contoh lain : pembaca, penulis, penatar dan pelukis.
Pembesar itu
mempunyai
rumah bagus.
Imbuhan pe- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘orang yang punya sifat seperti
yang disebut pada bentuk dasar’.
Contoh lain : pemalas, pemurah, penyayang, pemberani, pemarah, dan peramah.
Pintu itu
Dibuka
ayah
dengan pendongkel.
Imbuhan pe- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘alat (instrument)’.
Contoh lain : penglihat, perasa dan peraba.

Bentuk Imbuhan pe- an
Imbuhan pe-an dapat bergabung dengan kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata
bilangan.
Contoh:

pe-

+

pe-

+

pe-

+

pe-

+

Kata Kerja
ambil
pulang
kerja
tukar
Kata sifat
palsu
tua
dalam
Kata benda
Kapal
buku
bungkus
Kata Bilangan
satu

+

-an

+

-an

+

-an

+

-an

Contoh
pengambilan
pemulangan
pekerjaan
penukaran
Contoh
pemalsuan
penuaan
pendalaman
Contoh
pengapalan
pembukuan
pembungkusan
contoh
penyatuan

1. Makna Imbuhan pe-an
Makna imbuhan pe-an dapat dilihat pada bagian berikut.
No
1

Contoh
a. Pengambilan gaji karyawan rumah sakit itu
berjalan lancer.
b. Pemulangan Jemaah haji kloter ke-23
mengalami kendala di bandara King Abdul
Azis.
c. Pengapalan peti kemas di Tanjung Priuk
cukup tertib.
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Makna
Makna imbuhan pe- an
pada contoh kalimat a, b,
c bermakna ‘proses’
Contoh lain: penuaan,
pendalaman, dan
penyatuan.

2

3.

I.

II.

a. Kami akan tinggal di penginapan terdekat.
b. Tempat pemakaman umum di Jakarta Timur
akan dipindahkan. Hari ini di pengadilan
Jakarta Selatan akan dilaksanakan
penyelesaian kasus perceraian artis Dewi
Sandra.
a. Dia tidak punya perasaan.
b. Penglihatannya terganggu setelah mengalami
kecelakaan.
c. Pendengarannya agak kurang sehingga ia
tidak mengerti kata-kataku.

Imbuhan pe-an pada
contoh kalimat tersebut
bermakna ‘tempat’
Contoh lain: pelabuhan
Imbuhan pe-an pada
contoh kalimat tersebut
bermakna ‘indera atau
alat”.
Contoh lain : perasaan
dan penciuman.

Latihan
Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut, kemudian tentukan maknanya.
Contoh: Semua penginapan sudah penuh menjelang tahun baru.
Penginapan = ‘tempat untuk menginap’
1. pembelian
2. perancang
3. pengalaman
4. pengetahuan
5. pembuangan
6. pemalu
7. pengajar
8. pemandangan
9. pengurusan
10. penghitaman
Lengkapilah wacana di bawah ini dengan kata-kata yang tersedia.
pencarian
penyelamatan
penemuan
pendakian
pengamanan
penyusuran
pengiriman
perkiraan
petunjuk
pencinta
pendaki
pemimpin
Mahasiswa Hilang di Gunung Ciremai

Sudah lima hari proses_________________________tiga mahasiswa yang hilang di
Gunung Ciremai, Jawa Barat dilakukan oleh tim SAR. Kemarin ditemukan sebuah topi yang
diduga milik salah satu _____________________. Diharapkan _____________itu dapat
menjadi ____________dalam mencari lokasi hilangnya para mahasiswa tersebut.
Rute_______________yang dipilih merupakan rute yang jarang dipakai para
_____________alam. Jalan kea rah puncak memang lebih dekat tetapi melewati beberapa
jurang yang terjal. Bila hujan, rute tersebut akan sangat berbahaya.
Hari ini tim SAR akan melakukan _________________di sepanjang hulu sungai. Menurut
________________tim SAR, mereka sudah tidak punya bekal.
Diduga, cuacana buruk menghambat proses __________________ketiga mahasiswa
tersebut.
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C. Imbuhan per-an
No. Bentuk Dasar Kata
Kata Benda
Kerja
1
Berusaha
Perusahaan
Perusahaan itu berkembang pesat.
2
Berumah
Perumahan
Sundari tinggal di perumahan Bumi Malakaasri.
3
Berguru
Perguruan
Nining berkiluah di perguruan tinggi negeri.
Makna per—an di atas adalah ‘tempat’.
1
Bertani
Pertanian
Hasil pertanian tahun ini menggembirakan.
2
Berdagang
Perdagangan
Perdagangan baju bekas dilarang oleh pemerintah.
3
Berjuang
Perjuangan
Perjuangan Soekarno-Hatta akhirnya membuahkan hasil.
Makna per--an di atas adalah ‘hal’.
1
Berkelahi
Perkelahian
Perkelahian antarpelajar harus segera dihentikan.
2
Bercakap-cakap
Percakapan
Percakapan antara mata-mata itu berhasil disadap.
3
Berkembang
Perkembangan
Dunia menilai perkembangan ekonomi Indonesia cukup baik.
Makna per--an di atas adalah ‘perbuatan’
1
Ikan
Perikanan
Usaha perikanan di Indonesia sangat menjanjikan.
2
Buruh
Perburuhan
Undang-undang perburuhan mengatur hak buruh.
3
Kapal
Perkapalan
Dia sedang mendalami pengetahuannya tentang teknik perkapalan.
Makna per—an di atas adalah ‘yang berkaitan dengan’
Imbuhan me-kan

D.

me- + bentuk dasar + -kan
No

Bentuk Dasar
Kata Kerja

Kata Kerja

1
Kirim
Ibu mengirim surat untuk Indah.
Ibu mengirimkan indah surat.
2
Buat
Bibi membuat kue untuk Goyo kemarin.
Bibi membuatkan Goyo kue kemarin.
3
Beli
Santi membeli baju untuk pacarnya.
Santi membelikan pacarnya baju.

Mengirim
Membuatkan
Membelikan
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Makna me-kan diatas adalah ‘melakukan sesuatu untuk orang lain’.
4
Naik
Menaikkan
Buruh itu menaikkan karung ke truk.
5
Bangun
Membangunkan
Suara motor itu membangunkan anak saya.
6
Mati
Mematikan
Anik mematikan lampu kamar.
Makna me-kan diatas adalah ‘membuat jadi’
Bentuk Dasar
Kata Kerja
Kata Sifat
1
Untung
Menguntungkan
Arisan itu menguntungkan.
Arisan itu menguntungkan Ria.
2
Siap
Menyiapkan
Piket konsumsi juga telah menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka.
3
Hitam
Menghitamkan
Kity menghitamkan rambutnya.
Makna me-kan di atas adalah ‘membuat jadi’
No

No

Bentuk Dasar
Kata Benda

Kata Kerja

1
Cerita
Menceritakan
Kakek menceritakan masa lalunya.
2
Lagu
Melagukan
Dwiki Dharmawan melagukan puisi Aku ingin.
3
Buku
Membukukan
Surya membukukan tesisnya.
Makna me-kan di atas adalah ‘membuat jadi’.
4
Sekolah
Menyekolahkan
Tiwi menyekolahkan anaknya di SD 5 Jakarta.
5
Kandang
Mengandangkan
Petugas kebun binatang itu mengandangkan harimau Sumatera itu.
6
Kotak
Mengotakkan
Mereka mengotakkan kue-kue itu.
Makna me-kan diatas adalah ‘memasukkan ke’.
7
Darat
Mendaratkan
Pilot itu mendaratkan pesawat boing 737.
8
Tepi
Menepikan
Pelaut itu menepikan kapalnya.
9
Seberang
Menyebrangkan
Polisi menyeberangkan murid-murid SD itu.
Makna me-kan di atas adalah ‘menyebabkan berada di’.

No

Bentuk Dasar
Kata Bilangan

Kata Kerja

1
Satu
Rio menyatukan keluarganya.
2
Dua
Buaya itu menduakan cintaku.

Menyatukan
Menduakan
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Makna me-kan di atas adalah ‘membuat jadi’.

No

Bentuk Dasar
Kata Keterangan

Kata Kerja

1
Sama
Menyamakan
Kami menyamakan pendapat
2
Lebih
Melebihkan
Kita harus melebihkan jumlah kamar untuk peserta seminar.
Makna me-kan di atas adalah ‘membuat jadi’.
Pola kalimat dengan
me- + bentuk dasar + -kan

No.
S
P
1
S
P
Arisan itu menguntungkan.
2
S
P
Kami menyamakan pendapat.
3
S
P
Anik mematikan lampu di kamar.
4
S
P
Ibu mengirimkan indah surat.
5
S
P
Bibi membuatkan Goyo kue kemarin.

O

Pel

K

O
O

K

O

Pel

O

Pel

K

E. Imbuhan ke-an

No

Bentuk Dasar
Kata Kerja

Kata Kerja

1
Tidur
Candra ketiduran di sofa.
2
Tahu
Hamid ketahuan mencontek.
3
Lupa
Istriku kelupaan membayar makanan di kantin.
Makna ke-an di atas adalah ‘tidak sengaja’.
Bentuk Dasar
Kata Kerja
1
Dengar
Suara adzan itu kedengaran dari sini.
2
Lihat
Tembok rumah Pak Lurah kelihatan jelas.
Makna ke-an di atas adalah ‘dapat di’.
No
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Ketiduran
Ketahuan
Kelupaan

Kata Kerja
Kedengaran
Kelihatan

Bentuk Dasar
Kata Kerja
Kata Kerja
1
Datang
Kedatangan
Umat Islam menyambut kedatangan bulan Ramadhan.
2
Berangkat
Keberangkatan
Petugas bandara itu mengatur keberangkatan penumpang.
3
Hadir
Kehadiran
MPR menunggu kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ruang sidang.
Makna ke-an di atas adalah ‘hal yang berhubungan dengan bentuk dasar’.
No

Bentuk Dasar
Kata Kerja
Kata Sifat
1
Dingin
Kedinginan
Pengemis itu kedinginan.
2
Lapar
Kelaparan
Buyung kelaparan karena tidak makan selama satu hari.
3
Panas
Kepanasan
Sari sakit kepala karena kepanasan.
Makna ke-an di atas adalah ‘dalam keadaan tidak menyenangkan’.
No

No

Bentuk Dasar
Kata Sifat

Kata Kerja

1
Kecil
Kemeja adik kekecilan.
2
Besar
Sepatu itu kebesaran untuk saya.
3
Tua
Kelapa itu ketuaan untuk es degan.
Makna ke-an diatas adalah ‘terlalu’.

No

Kekecilan
Kebesaran
Ketuaan

Bentuk Dasar
Kata Sifat

Kata Kerja

1
Marah
Kemarahan
Janganlah memancing kemarahan ayahmu.
2
Lembut
Kelembutan
Pelembab itu memelihara kelembutan kulit.
3
Gemuk
Kegemukan
Kegemukan membahayakan kesehatan.
Makna ke-an di atas adlah ‘hal yang berhubungan dengan bentuk dasar’.

No

Bentuk Dasar
Kata Benda

Kata Kerja
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1
Ibu
Keibuan
Wajah perempuan itu sangat keibuan.
2
Daerah
Kedaerahan
Berita itu mengangkat topic kedaerahan.
3
Jantan
Kejantanan
Kejantanan laki-laki itu sedang diuji.
Makna ke-an di atas adalah ‘berciri sesuai dengan bentuk dasar’.
Bentuk Dasar
Kata Benda

No

Kata Kerja

1
Pulau
Kepulauan
Kepulauan Indonesia berada di Bujur Timur.
2
Pustaka
Kepustakaan
Salah satu buku yang ada di kepustakaan itu adalah buku karya Remy Silado.
Makna ke-an di atas adalah ‘kumpulan’.

Bentuk Dasar
Kata Benda

No

Kata Kerja

1
Raja
Kerajaan Majapahit berkuasa di Jawa Tengah.
2
Lurah
Sundari tinggal di Kelurahan Malakasari.
Makna ke-an di atas adalah ‘tempat’.
Posisi

Kerajaan
Kelurahan

ke- + bentuk dasar + -an
Dalam kalimat
No.
S
P
O
1
S
P
Kegemukan membahayakan kesehatan.
2
S
P
Pengemis itu kedinginan.
3
S
P
O
Umat Islam menyambut kedatangan bulan Ramadhan.
4
S
P
Sundari tinggal di Kelurahan Malakasari.
F.

Pel

K

K

IMBUHAN me-i

Meng- + bentuk dasar + -i
No
Bentuk Dasar Kata Kerja
1
cabut
Tukang kebun itu sedang mencabuti rumput.
2
tulis
19

→

Kata kerja
mencabuti

→

menulisi

Anak itu menulisi tembok rumahnya.
3
lempar
→
Laki-laki itu melempari preman itu dengan batu.
Makna me-i di atas adalah ‘berulang-ulang’.
4
duduk
→
Pak Dedi duduk di kursi itu.
Pak Dedi menduduki kursi itu.
5
diam
→
Keluarga Tendean diam di rumah itu selama lima tahun.
Keluarga Tendean mendiami rumah itu selama lima tahun.
6
hadir
→
Wiwin hadir di arisan kantornya.
Wiwin menghadiri arisan kantornya.
Makna me-i di atas adalah ‘bentuk dasar + di’.

melempari

menduduki
mendiami

menghadiri

No
Bentuk Dasar Kata Sifat
1
panas
→
Tante memanasi kopi.
2
merah
→
Ratna memerahi pipinya dengan pemerah pipi.
3
tebal
→
Santi menebali garis pinggifr ibunya.
Makna me-i di atas adalah ‘berulang-ulang’.
4
suka
→
Ayah Sundari suka pada kopi dan pisang goreng.
Ayah Sundari menyukai kopi dan pisang goring.
5
cinta
→
Tamara tidak lagi cinta kepada Rafli.
Tamara tidak lagi mencintai Rafli.
6
kagum
→
Megawati kagum kepada Soekarno.
Megawati mengagumi Soekarno.
Makna me-i di atas adalah ‘bentuk dasar + pada/kepada’.

Kata kerja
memanasi

No
Bentuk Dasar Kata Benda
1
gula
Ibu memberi gula pada jajan.
Ibu menggulai jajan.
2
susu
Sapi itu memberi susu pada anaknya.
Sapi itu menyusui anaknya.
3
minyak
Ayah memberi minyak pada rambutnya.
Ayah meminyaki rambutnya.
Makna me-i di atas adalah ‘memberi’.

→

Kata kerja
menggulai

→

menyusui

→

meminyaki
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memerahi
menebali

menyukai

mencintai
mengagumi

No

Bentuk Dasar Kata
Keterangan
1
sudah
Arman menyudahi rapat itu.
Makna me-i di atas adalah ‘membuat jadi’.

Kata kerja
→

menyudahi

Pola Kalimat dengan

Meng- + bentuk dasar + -i
No
S
P
O
1
S
P
O
Sapi itu menyusui anaknya.
2
S
P
O
Ratna memerahi pipinya dengan pemerah pipi.
G.

Pel

K

Imbuhan ber-an

Ber- + bentuk dasar + -an
No
Bentuk Dasar Kata Kerja
1
Pergi
→
Andika bepergian ke luar kota setiap akhir bulan.
2
Dating
→
Para tamu berdatangan ke rumah Pak Amir.
3
Lari
→
Anak-anak itu berlarian mengejar laying-layang.
Makna ber-an di atas adalah ‘banyak atau berulang-ulang’.
4
Hadap
→
Para undangan duduk berhadapan.
5
Peluk
→
Adik dan kakak itu berpelukan.
Makna ber-an di atas adlaah ‘saling’.

Kata kerja
berpergian

No
Bentuk Dasar Kata Sifat
1
Dekat
→
Diah duduk berdekatan dengan Ruli.
2
Baik
→
Akhirnya mereka berbaikan setelah satu tahun bermusuhan.
3
Jauh
→
Anak-anak itu tinggal berjauhan.
Makna ber-an di atas adalah ‘saling’.

Kata kerja
berdekatan
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K

berdatangan
berlarian

berhadapan
berpelukan

berbaikan
berjauhan

No
Bentuk Dasar Kata Benda
1
Musuh
Badu dan Dado bermusuhan.
2
Salam
Para tamu bersalaman dengan tuan rumah.
Makna ber-an di atas adalah ‘saling’.

→

Kata kerja
bermusuhan

→

bersalaman

No
S
P
Pel
1
S
P
Adik dan kakak itu berpelukan.
2
S
P
Pel
Anak-anak itu berlarian mengejar layang-layang.
3
S
P
Para tamu berdatangan ke rumah Pak Amir.

K

K

G. Imbuhan ber-kan
No
Bentuk Dasar Kata Kerja
Kata kerja
1
Tulis
bertuliskan
→
Papan itu bertuliskan “Dilarang merokok!”
2
Hias
berhiaskan
→
Ruangan pesta itu berhiaskan balon ulang tahun.
3
Tabor
bertaburan
→
Langit malam ini bertaburkan bintang.
Makna ber-kan di atas adalah ‘berisi sesuatu yang berhubungan dengan dasar’.
No
Bentuk Dasar Kata Benda
Kata kerja
1
Selimut
berselimutkan
→
Gelandangan itu tidur berselimutkan koran.
2
Senjata
bersenjatakan
→
Mereka bersenjatakan tombak untuk membunuh kerbau.
3
Alas
beralaskan
→
Kami tidur beralaskan karpet.
Makna ber-kan di atas adalah ‘menggunakan sesuatu sebagai … ’.

No
Bentuk Dasar Kata Benda
Kata kerja
1
Istri
beristrikan
→
Dokter itu beristrikan penulis.
2
Ibu
beribukan
→
Maria beribukan seorang tentara dari Aceh.
3
Ayah
berayahkan
→
Anak itu berayahkan seorang tentara dari Aceh.
Makna ber-kan di atas adalah ‘memiliki seseorang sebagai … ’.
No

Bentuk Dasar Kata Kerja

Kata kerja
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1
Mandi
→
Setelah berlari sejauh 10 km, Cito bermandikan keringat.
Makna ber-kan di atas adalah ‘seperti’.

bermandikan

Pola Kalimat dengan

ber- + bentuk dasar + -kan
No
S
1
S
Dokter itu beristrikan penulis.

P
P

Pel
Pel

K

LATIHAN
1. Ungkapkan penyesalan sesuai dengan situasi berikut.
1. Anda tidak dapat menghadiri upacara pernikahan sahabat Anda.
2. Anda terlambat sampai di kantor karena bangun kesiangan.
3. Anda membuat keputusan yang salah pada sebuah rapat sehingga salah seorang
pengawal Anda harus dipecat.
4. Dosen Anda marah karena Anda belum menyelesaikan laporan praktikum.
5. Anda menghilangkan buku catatan kuliah teman Anda.
2. Tambahkan me-i pada kata bercetak tebal.
Contoh :
Sundari garam sayur lodeh.
Sundari menggarami sayur lodeh.
1.
2.
3.
4.
5.

Anak-anak lempar mangga di pohon itu.
Bibiku cabut uban pamanku tadi sore.
Asti gula tehnya karena teh itu tidak manis.
Maukah Anda teman saya jalan-jalan?
Dokter itu obat pasiennya.

3. Coret jawaban yang tidak tepat.
Contoh :
Sundari (menggaramkan/menggarami) sayur lodeh.
Sundari (menggaramkan/menggarami) sayur lodeh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pilot itu (menerbangkan/menerbangi) pesawat Boeing N-250.
Para peronda (mengamankan/mengamani) lingkungannya.
Ibu (menyiramkan/menyirami) bunga-bunga setiap sore.
Petani (menanamkan/menanami) sawahnya dengan padi.
Lulu (melahirkan/melahiri) anak laki-lakinya kemarin malam.
Polisi (mengumpulkan/mengumpuli) semua bukti untuk menahan penjahat itu.
Candra (menuliskan/menulisi) sebuah puisi untuk gurunya.
Dokter (menyarankan/menyaran) pasiennya untuk dioperasi.
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9. Wayan (membakarkan/membakari) Iwan jagung manis.
10. Kelas bahasa Indonesia hari ini (menyenangkan/menyenangi) kami.
4. Ubahlah bagian bercetak tebal dengan me- -kan atau me-i.
Contoh:
Dokter memberi obat kepada pasiennya.
Dokter mengobati pasiennya.
1.
2.
3.
4.
5.

Dia sangat rindu kepada anaknya.
Nenek bercerita tentang dongeng kancil dan budaya.
Abang membuang sisik ikan ma situ.
Sinta membeli tas untuk Rama.
Rames membuat celananya menjadi pendek.

H. IMBUHAN Se1. Bentuk imbuhan seImbuhan se- dapat bergabung dengan kata benda, kata kerja, kata sifat dan kata
penanda bilangan pertama (kelipatan satuan, puluhan, ratusan, ribuan dst.).
Contoh :

-se

+

-se

+

-se

+

-se

+

Kata kerja
Iring
Tahu-ku
Pergi-nya
Kata sifat
Merah
Tinggi
pandai
Kata benda
Kata
Kamar
Daerah
Kata bilangan
Ribu
Ratus

Contoh
Seiring
Setahuku
Seperginya
Contoh
Semerah
Setinggi
Sepandai
Contoh
Sekota
Sekamar
Sedaerah
Contoh
Seribu
Seratus

2. Makna Imbuhan seNo
1

Contoh kalimat
Saya tinggal sekota dengan Sundari

Makna
Makna imbuhan se- pada contoh kalimat
tersebut adalah: “sama-sama satu…”

Contoh lain: serumah, sekampung, sekamar,

sekapal.
2

Kei memelihara seekor kucing.

Imbuhan se- pada contoh kalimat
tersebut bermakna ‘satu’

Contoh lain: seratus, seribu, sejuta, sebuah,

sebiji, seekor.
3

Mereka sekeluarga berlibur ke Kebun Raya
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Imbuhan se- pada contoh kalimat

Bogor.

tersebut bermakna ‘seluruh atau
segenap.’

Contoh lain: sekota, sedaerah, sepulau,
4

sekecamatan, sekelurahan, sekapal.
Pohon itu setinggi tubuh saya.
Contoh lain: sepandai, sebagus, semerah dan

Imbuhan se- pada kalimat tersebut
bermakna ‘sama dengan atau
menyerupai.’

secantik.
5

Ia akan mandi setibanya di rumah.

Imbuhan se-pada contoh kalimat tersebut
brmakna ‘simultan’.

Contoh lain: sedatangnya, seperginya, dan

sesampainya.
6

Tugas itu akan kukerjakan sebisaku.
Contoh lain: semaumu, sedatangnya, setahuku,

Imbuhan se- pada contoh kalimat
tersebut bermakna ‘sebanyak atau
seberapa’

sebisanya.

I. Imbuhan didi- + bentuk dasar

a. Bentuk imbuhan diImbuhan di- dapat bergabung dengan kata kerja dan kata benda.
Contoh :

di-

+

di-

+

Kata Kerja
ambil
bawa
gelar
pilih
kenal

Contoh
Diambil
Dibawa
Digelar
Dipilih
dikenal

Kata Benda
Tutup
Paku
Jilid
pancing

Contoh
Ditutup
Dipaku
Dijilid
Dipancing

b. Fungsi Imbuhan diFungsi imbuhan di- adalah membentuk kalimat pasif (untuk kalimat transitif).
Contoh :

KALIMAT
AKTIF
KALIMAT
PASIF
KALIMAT

SUBJEK
Sundari

POLA KALIMAT
PREDIKAT
OBJEK
menghias
rumah

Rumah

dihias

Sundari

Adikku

memegang

Bunga.
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KETERANGAN
dengan
lampion.
dengan
lampion.

AKTIF
KALIMAT
PASIF

Bunga

dipegang

Adikku.

KALIMAT
AKTIF
KALIMAT
PASIF

Paman

menjual

sayur

di pasar.

Sayur

dijual

paman

di pasar.

KALIMAT
AKTIF
KALIMAT
PASIF

Ayah

menutup

pintu.

Pintu

ditutup

oleh ayah.

KALIMAT
AKTIF
KALIMAT
PASIF

Setiap orang

mengenal

penyanyi itu.

Penyanyi itu

dikenal

Setiap orang.

J. Imbuhan tera. Variasi Imbuhan ter-

ter- + bentuk dasar
Ter- berubah menjadi te- jika bergabung dengan bentuk dasar berhuruf awal r.
Variasi imbuhan ter-

Ter → te-

Bantuk Dasar
Rasa
Raba
Rencana
rendah

Contoh
Terasa
Teraba
Terencana
terendah

Ter- tetap menjadi ter- jika bergabung dengan bentuk dasar bukan berhuruf awal r.
Variasi imbuhan ter-

Ter → te-

Bantuk Dasar
Aduk
Ikat
Ukur
Ejek
Olah
Kenal
Garap
Hormat
Khusus
Yakinkan
Nyata
Nganga

Contoh
Teraduk
Terikat
Terukur
Terejek
Terolah
Terkenal
Tergarap
Terhormat
Terkhusus
Teryakinkan
Ternyata
Terngaga

b. bentuk Imbuhan terImbuhan ter- dapat bergabung dengan kata kerja, kata sifat, dan kata benda.
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Contoh :

Ter-

+

Ter-

+

Ter-

+

c.

Kata kerja
Potong
Jual
Dengar
Kata kerja
Buruk
Tinggi
Jauh
Kata kerja
Sapu
Pancing
paku

Contoh
Terpotong
Terjual
Terdengar
Contoh
Terburuk
Tertinggi
Terjauh
Contoh
Tersapu
Terpancing
Terpaku

Fungsi dan Makna Imbuhan ter-

Imbuhan ter- berfungsi untuk membentuk kata kerja. Makna dan pola kalimat dengan
imbuhan ter- dapat dilihat pada bagan berikut ini.
No
1

2

3

4
5

POLA KALIMAT
SUBJEK
PREDIKAT
PELENGKAP
KETERANGAN
Wayang golek
terbuat
dari kayu.
Imbuhan ter- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘pekerjaan yang telah
diselesaikan’.
Contoh lain: terikat dan terhunus.
Kei
teringat
kenangan
sewaktu di
Indonesia.
Imbuhan ter- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘pekerjaan tiba-tiba
atau tidak disengaja’.
Contoh lain: terlena, terkejut, tertegun, dan terbawa.
Wayang kulit itu tertata
di sisi kanan dan
kiri dalang.
Imbuhan ter- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘pekerjaan yang
sedang atau terus berlangsung’.
Contoh lain: terpasang dan terapung.
Seruling
terbuat
dari bambu.
Imbuhan ter- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘dapat di…’.
Contoh lain: terangkat dan terkait.
Rangga
terpandai
di sekolahnya.
Imbuhan ter- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘paling…’.
Contoh lain: terbesar, tertinggi, terbaru dan termurah.

K. Imbuhan –an
Bentuk dasar + -an
a. Bentuk imbuhan –an
Imbuhan –an dapat bergabung dengan kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan.
Kata kerja

Contoh
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-an

+

-an

+

-an

+

Lingkung
Gerak
Tulis
Timbang
pegang
Kata sifat
Kasih
Manis
Besar
Kotor
asin
Kata bilangan
Satu
Lima
(se)ratus
Dua ratus
Tiga ribu

Lingkungan
Gerakan
Tulisan
Timbangan
Pegangan
Contoh
Kasihan
Manisan
Besaran
Kotoran
Asinan
Contoh
Satuan
Limaan
Ratusan
Dua ratusan
Tiga ribuan

b. Fungsi dan Makna Imbuhan –an
Imbuhan –an berfungsi untuk membentuk kata benda. Makna dan pola kalimat dengan
imbuhan –an dapat dilihat pada bagan berikut ini.
No
1

2

3

4

5

6

7

POLA KALIMAT
PREDIKAT
PELENGKAP
dibuat

SUBJEK
KETERANGAN
Pegangan
dari kayu.
wayang
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘tempat atau lokasi’.
Contoh lain: pangkalan, kumbangan, tumpuan, dan labuhan.
Para pedagang
memakai
timbangan
untuk menimbang
dagangannnya.
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘perkakas atau alat’.
Contoh lain: buaian, ayunan, kurungan, usungan, dan pikulan.
Gerakan tari
bertumpu
pada gerak kaki.
Zapin
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘hal atau cara’.
Contoh lain: didikan, pimpinan, dan balasan.
Tarian ini
terlihat
unik.
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘akibat atau hasil
tindakan/pekerjaan’.
Contoh lain: buatan, hukuman, karangan, tagihan dan balasan.
Pakaian itu
dijahit
oleh penjahit
terkenal
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘sesuatau yang (telah) di …’.
Contoh lain: larangan, catatan, tumbuhan, makanan, pantangan, karangan, dan
suruhan.
Negara
terdiri atas
lautan dan
indonesia
daratan.
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘himpunan atau seluruh’.
Contoh lain: sayuran dan kotoran.
Pegawai itu
mendapat
uang harian
dari atasannya.
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘perkakas atau alat’.
Contoh lain: bulanan, mingguan, tahunan dan kiloan.
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8

Seni wayang
sudah berusia
ratusan tahun.
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘intensitas
kuantitatif/kualitatif atau sekitar/kira-kira’.
Contoh lain: satuan, besaran, kaecilan, tiga ribuan, dan dua ratusan.
Pohon rambutan tumbuh
di halaman belakang
rumahku.
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘mempunyai ciri atau sifat
seperti yang disebut pada bentuk dasarnya’.
Contoh lain : masinan, asinan, asaman, dan kuningan.
Mobil-mobilan
terbuat dari
plastik.
itu
Imbuhan an- pada contoh kalimat di atas bermakna ‘menyerupai atau tiruan dari
…’.
Contoh lain: orang-orangan, kuda-kudaan, dan ayam-ayaman.
 Makna ini biasanya terdapat pada bentuk dasar yang berbentuk kata ulang
(reduplikasi).

9

10

5. Buatlah kalimat dengan per – an. Kalimat tersebut berhubungan dengan kalimat
sebelumnya.
Contoh:
RT 1 bersiap untuk mengikuti lomba.

1.
2.

3.
4.
5.

_____________________________________________________________
Persiapan itu mereka lakukan setiap sore.
Orang tuanya bertani jagung di kaki gunung Merapi untuk membiayai sekolahnya.
_____________________________________________________________________
Berdagang kayu dapat menjadi usaha yang menjanjikan jika kita bersungguhsungguh menjalaninya.
_____________________________________________________________________
Kita harus berbuat baik kepada semua agar hidup kita menjadi lebih indah.
_____________________________________________________________________
Banyak orang memanfaatkan halaman rumah untuk berkebun bunga.
_____________________________________________________________________
Sejak tidak lagi menjadi anggota DPR, Dirman berternak ayam.
_____________________________________________________________________

6. Ubahlah kata dengan per – kan berikut.
Contoh:
Istana Bogor adalah peristirahatan Presiden RI.
Istana Bogor adalah tempat beristirahat Presiden RI.
1. Permukiman penduduk di wilayah Jakarta sangat padat karena penduduknya juga
padat.
_____________________________________________________________________
2. Gerakan Pramuka Nasional telah memiliki perkemahan terbesar di Asia Tenggara.
_____________________________________________________________________
3. Dian akan membeli sebuah rumah di perumahan yang baru dibangun setahun yang
lalu.
_____________________________________________________________________
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4. Kota-kota besar di Indonesia umumnya memanjakan penduduknya dengan
menyediakan pusat perbelanjaan yang megah.
_____________________________________________________________________
5. Perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di Pulau Sumatra dan Kalimantan.
_____________________________________________________________________

7. Buatlah Kalimat dengan kata-kata per-an berikut.
Contoh :
peristirahatan
Istana Bogor adalah peristirahatan Presiden RI.
1. Perjanjian
2. Perjalanan
3. Pertolongan
4. Peraturan
5. Perbedaan
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