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SINTAKSIS 

Pengantar Linguistik Umum 
26 November 2014 

Morfologi 

Sintaksis 

Tata 
bahasa 

(gramatika) 

• Struktur intern 
kata 

• Tata kata 
Morfologi 

• Struktur antar 
kata 

• Tata kalimat 
Sintaksis 

Bahasan dalam Sintaksis 

Sintaksis 
Alat 

Satuan  Fungsi 

Peran 

Istilah 'sintaksis' digunakan oleh Chaer (2007), yang mana dalam buku Pesona Bahasa 
digunakan istilah 'gramatikal'. 

Alat Sintaksis 

Urutan Kata Bentuk Kata 

Intonasi Kata Tugas 
(Partikel) 

URUTAN KATA 

Letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain 
dalam konstruksi (kaidah) sintaksis (gramatikal). 
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Contoh 1 

3 
jam 

Jam 
3 

Lagi 
makan 

Makan 
lagi 

Dari kedua contoh frase tersebut 
memperlihatkan bahwa...  

Perbedaan urutan kata dapat 
menimbulkan perbedaan 

makna. 

Contoh 2 

 

1. Kemarin kami membeli penggaris di toko buku. 

2. Kemarin di toko buku kami membeli penggaris. 

3. Kami membeli penggaris kemarin di toko buku. 

4. Kami membeli penggaris di toko buku kemarin. 

5. Di toko buku kami membeli penggaris kemarin. 

6. Di toko buku kemarin kami membeli penggaris. 

Dari ke-6 contoh kalimat itu 
memperlihatkan bahwa...  

• Kadang-kadang perubahan urutan 
kata TIDAK berpengaruh terhadap 
makna. 

• Jadi, meskipun urutan kata dalam 
kalimat 1 di atas diubah menjadi seperti 
pada kalimat 2, 3, 4, 5, dan 6, maka 
makna kalimat tidak berubah. 

Urutan kata mempengaruhi apakah kalimat itu 
GRAMATIKAL atau TIDAK GRAMATIKAL. 
• Tata bahasa atau gramatika setiap bahasa 

mencakup kaidah-kaidah sintaktis yang 
mencerminkan pengetahuan penutur bahasa 
atas fakta-fakta tersebut. 

• Misalnya setiap kalimat merupakan 
rangkaian kata, tetapi tidak semua rangkaian 
kata adalah kalimat. 

Contoh kalimat berikut... 

 

 

*Kami penggaris toko kemarin di 
buku membeli. 
 
...terdiri dari atas kata-kata yang memiliki makna, 
ternyata tidak bermakna dari segi urutan kata. 
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Rangkaian kata yang... 

...mematuhi kaidah sintaksis 
•  disebut apik /berterima (well-formed) 

...TIDAK mematuhi kaidah sintaksis 
• disebut tidak apik /tidak berterima (ill-

formed) 

Namun, kalimat dalam bahasa Latin dapat dirangkai dalam 
beberapa kalimat berikut... 

1. Mario vidit Santana 
2. Mario Santana vidit 
3. Santana vidit Mario 
4. Santana Mario vidit 
5. Vidit Mario Santana 
6. Vidit Santana Mario 

Dari ke-6 contoh kalimat itu 
memperlihatkan bahwa...  

• Memiliki makna yang sama, yaitu 
‘Mario melihat Santana’, meskipun 
urutan kata tidak sama. 

• Dalam bahasa Latin, urutan kata tidak 
penting dalam kaidah sintaksis, 
namun yang penting adalah bentuk 
kata. 

BENTUK KATA 

Sebagai alat sintaksis diperlihatkan oleh afiksasi 
(imbuhan) dengan menggunakan kategori makna 
gramatikal. 

CONTOH 

Roti 
dimakan 
ibu 

*Roti 
makan 
ibu 

Bentuk kata dapat diperlihatkan dalam... 

Hubungan gramatikal 

Pada kalimat 

Subjek atau objek 



03/01/2015 

4 

Perhatikan contoh kalimat berikut... 

1. Adi menunggu Ani 

2. Ani menunggu Adi 

3. Ani ditunggu Adi 

Dari ketiga contoh kalimat itu 
memperlihatkan bahwa...  

Hubungan gramatikal pada contoh 
kalimat 1 sama dengan yang 

terdapat pada contoh kalimat 2, 
tetapi maknanya sama dengan yang 

ada pada contoh kalimat 3, 
walaupun terdapat perbedaan 

struktur antara kalimat 1 dan 3. 

Intonasi dapat membedakan 
jenis kalimat... 

Deklaratif  Interogatif  Interjektif  

Imperatif  Eksklamatif  

Intonasi meniadakan kesalahpahaman akibat adanya... 

Tafsir Ganda 

Ketaksaan 

Ambiguity 

Perhatikan contoh berikut 
ini... 

1. Laki‐laki dan perempuan tua 

2. Istri kolonel yang nakal itu 

Contoh nomor 1... 

a. Laki-laki dan (perempuan 
tua) 

• Atribut tua pada perempuan saja 

b. (Laki-laki dan perempuan) 
tua 

• Atribut tua pada laki‐laki dan perempuan 
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Contoh nomor 2... 

a. (Istri kolonel) yang nakal itu 
•Atribut yang nakal pada 
istri 

b. Istri (kolonel yang nakal itu) 
•Atribut yang nakal pada 
kolonel 

Ciri-ciri kata tugas (partikel) adalah... 

1. Jumlahnya terbatas. 
2. Keanggotaannya boleh dikatakan 

tertutup. 
3. Kebanyakan tidak mengalami proses 

morfologis. 
4. Memiliki makna gramatikal, bukan 

leksikal. 
5. Ada dalam semua wacana. 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

Dia ... Bandung. 

dari 

di 

ke 

Kata tugas dari kalimat berikut... 

 

1. Nenek  ...  kakek pergi berburu. 

2. Saya  ...  dia yang kamu tunggu? 

3. Dia memang galak  ...  hatinya 
baik. 

dan 

atau 

tetapi 

SATUAN SINTAKSIS 
Disebut juga Satuan atau Kategori Gramatikal 

Kategori Gramatikal 

Golongan ujaran yang dapat 
saling dipersulihkan 
(dipergantikan atau 

dipertukarkan) tanpa kehilangan 
kegramatikalannya. 
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Kategori gramatikal meliputi... 

Kata Frase 

Klausa Kalimat KATA 
Satuan gramatikal yang bebas dan terkecil 

Tataran morfologi 

• Kata lebih besar daripada morfem 

Tataran sintaksis 

• Kata lebih  ...  daripada frase. 

kecil 

Jenis Kata 

Kata Tugas (Partikel) Kata Penuh 

Nomina Verba 

Adjektiva Adverbia 

Numeralia 

Konjungsi 

dan 

atau 

tetapi 

Preposisi 

di 

ke 

dari 

FRASE 

Satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih, yang 
tidak berciri klausa, dan pada umumnya menjadi pembentuk 
klausa. 

Jenis Frase 

Frase Eksosentris 

Frase yang berbentuk 
preposisi, contohnya 
• di rumah 

• kepada mereka 

dimana di dan 
kepada  merupakan 
preposisi. 

Frase Endosentris 

 

 

Frase yang memiliki 
induk, contohnya 
frasa nominal kucing 
hitam, dimana kata 
kucing  sebagai 
nomina menjadi 
induknya. 
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Frase Eksosentris 

Frase eksosentris direktif 

 

Frase yang berbentuk 
preposisi, contohnya 
• di rumah 
• kepada mereka 
dimana di dan kepada  
merupakan preposisi, 
shg frase ini disebut 
frase preposisional. 

Frase eksosentris 
nondirektif 

 

Frase yang berupa 
artikulus, contohnya 
• Si miskin 
• Sang mertua 
dimana si dan sang  
merupakan artikulus. 
Artikulus lain adalah  
yang, para, kaum. 
 
 

Frase Endosentris 
Frase endosentris 
berinduk tunggal 

Frase yang salah satu 
konstituennya memiliki 
prilaku sintaksis yang sama 
dengan seluruh konstruksi 
itu,  
Contohnya frasa nominal 
kucing hitam, dimana kata 
kucing  sebagai nomina 
menjadi induknya. 

 

Frase endosentris 
berinduk ganda 

 
 

Frase yang salah satu 
konstituennya memiliki 
prilaku sintaktis yang 
sama dengan 
konstituen lain. 
Contohnya  
• ayah (dan) ibu 
• tua (dan) muda 

 
 

Frase Endosentris Berinduk Ganda 

Frase Koordinatif 
Frase endosentris 
berinduk ganda yang 
bagian2nya secara 
potensial maupun aktual 
dapat dihubungkan dengan 
penghubung tunggal, 
seperti dan, atau, 
tetapi. 
Contohnya  
• ayah (dan) ibu 
• tua (dan) muda 

 

Frase Apositif 

Frase endosentris 
berinduk ganda TIDAK 
dihubungkan dengan 
penghubung 
(seringkali dengan 
jeda) 
Contohnya 
• Amin, teman saya, 
sedang menuju 
kampus.  

Di antara frase di bawah ini mana frase 
eksosentris dan mana frase endosentris? 

1. Si kaya 

2. Sedang makan 

3. Yang tertindas 

4. Kue pisang 

5. Sang menantu 

6. Di kantor  

7. Dari Surabaya 

8. Kota mati 
 

Tentukan komponen induk (inti) dari 
frase endosentris berikut ini! 

1. Rumah sakit 

2. Senang 
membaca 

3. Indah sekali 

4. Sangat aktif 

5. Belum datang 

6. Tadi pagi 

7. Dosen linguistik 

8. Seorang dukun 
 

Kaidah Struktur Frase 

Diterangkan 
Menerangkan (DM) 

Menerangkan 
Diterangkan (MD) 
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Contohnya... 

Bahasa 
Indonesia DM Baju baru 

Baju = D Baru = M 

Seperti yang terlihat pada diagram 
berikut... 

Frase Nominal (FN) 
Baju baru 

Nominal (N) 
Baju 

Adjektiva (A) 
baru 

Berbeda dengan... 

Bahasa 
Inggris MD New dress 

New = M Dress  = D 

Seperti yang terlihat pada diagram 
berikut... 

Frase Nominal (FN) 
New dress 

Nominal (N) 
Dress  

Adjektiva (A) 
New  

Selain itu... 

Bahasa 
Indonesia DM Ibumu 

Ibu = D -mu = M 

Seperti yang terlihat pada diagram 
berikut... 

Frase Nominal (FN) 
Ibumu 

Nominal (N) 
Ibu 

Pronomina (P) 
-mu 
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Struktur Frase Bahasa Jepang??? 

Bahasa 
Jepang 

Bahasa 
Inggris 

KLAUSA 

Satuan gramatikal yang disusun oleh kata dan/atau frase, dan 
memiliki satu predikat. 

Klausa 

Klausa Bebas 

Klausa yang dapat 
berdiri sendiri, 
contohnya.. 
• Dia cantik. 
• Dia di sini. 
• Dia seorang guru. 
• Dia belum datang. 

Klausa Terikat 
Klausa yang tidak dapat berdiri 
sendiri. 
Biasanya ditandai dengan 
konjungsi tertentu, seperti bahwa, 
sehingga, dll. 
Contohnya Kami datang sebelum 
pertunjukan dimulai. 
• Kami datang = klausa bebas 
• Pertunjukan dimulai = klausa 

terikat, diikat dgn konjungsi 
sebelum didepannya. 

Kalimat 

p

Kalimat dikategorikan dalam 5 kriteria, 
yaitu: 
1. Jumlah dan macam klausa 
2. Struktur intern klausa 
3. Jenis tanggapan yang diharapkan 
4. Sifat hubungan pelaku dan perbuatan 
5. Ada atau tidaknya unsur ingkar di dalam 

predikat utama. 

1a. Jumlah dan macam klausanya 

Kalimat sederhana atau tunggal 

Kalimat yang 
terdiri dari satu 
klausa bebas, 
contohnya 

Mereka menikah 
kemarin. 

Kalimat bersusun atau jamak 
Kalimat yang terdiri satu klausa 
bebas dan sekurang2nya satu 
klausa terikat, contohnya 

Mereka sadar bahwa berita itu 
tidak benar. 
• Mereka sadar = klausa bebas 

• Berita itu tidak benar = klausa 
terikat, diikat dgn konjungsi 
bahwa didepannya. 

1b. Jumlah dan macam klausanya 

Kalimat majemuk setara 
Kalimat yang terdiri dari lebih 
dari satu klausa bebas. 

Ditandai dengan konjungsi 
seperti sedangkan, dan, atau, 
tetapi.  

Contohnya:  

Kami masuk kelompok pertama, 
sedangkan mereka masuk 
kelompok kedua. 

Kalimat majemuk bersusun 
Kalimat yang terdiri atas gabungan 
kalimat majemuk dan kalimat 
bersusun atau sebaliknya, 
contohnya 
Mereka sadar bahwa berita itu tidak 
benar, tetapi mereka sudah tidak mau 
peduli lagi. 
• Mereka sadar bahwa berita itu 

tidak benar = kalimat bersusun 
• Mereka sudah tidak mau peduli 

lagi = kalimat majemuk 
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2. Struktur Intern Klausa 

Kalimat Mayor 

Kalimat yang memiliki 
unsur-unsur pengisi 
fungsi gramatikal yang 
lengkap, terutama 
subjek dan predikat. 

Contohnya: 

         Dia makan 

          S      P 

Kalimat Minor 

Kalimat yang salah 
satu unsur pengisi 
fungsi gramatikalnya 
tidak ada (tidak 
lengkap). 

Contohnya: 

• Baik! 

• Sedang makan. 

3. Jenis tanggapan yang diharapkan 

• Tanggapan berupa perhatian 
• Alfi sedang menuju kemari 

 Kalimat 
Pernyataan 

• Tanggapan berupa jawaban 
• Mengapa dia terlambat? 

Kalimat 
Pertanyaan 

• Tanggapan berupa perintah 
• Ayo kita berangkat! 

Kalimat 
Perintah 

4a. Sifat hubungan antara pelaku dan 
perbuatan 

Kalimat Aktif 

Kalimat yang 
memperlihatkan subjek 
sebagai pelaku. 

Contohnya:  

Adik menendang anjing itu. 

Adik adalah pelaku 
perbuatan atas verba 
menendang. 

Kalimat Pasif 

Kalimat yang 
memperlihatkan subjek 
sebagai tujuan atau sasaran 
perbuatan. 

Contohnya: 

Anjing itu ditendang adikku. 

Anjing itu menjadi sasaran 
perbuatan atas verba 
ditendang. 

4b. Sifat hubungan antara pelaku dan 
perbuatan 

Kalimat Verbal 

Kalimat yang subjeknya 
merupakan pelaku dan 
predikatnya berupa verba 
(kata kerja). 

Contohnya:  

Dia sedang bercukur. 

Subjek dia adalah pelaku 
yang tengah melakukan 
perbuatan bercukur. 

Kalimat Nonverbal 

Kalimat yang predikatnya 
bukan verba, dan tidak 
berstruktur pelaku-perbuatan. 

Contohnya: 

Aming pelawak. 

Predikat pelawak berupa 
nomina (kata benda) yang 
bukan merupakan perbuatan 
dari subjek Aming. 

5. Ada tidaknya unsur ingkar dalam 
predikat  

Kalimat Afirmatif 

•Kalimat positif 

Kalimat Ingkar 

•Kalimat negatif (tidak dan bukan) 

Kesimpulan 

Kalimat 

Klausa 

Frase 

Kata 
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Di bawah ini mana yang termasuk 
klausa dan mana yang bukan klausa? 

1. Kamar tidur 

2. Adik tidur 

3. Membanting 
tulang 

4. Membanting 
piring 

 

5. Yang belum 
makan pagi 

6. Kekasihnya 
cantik 

7. Kekasih yang 
cantik  FUNGSI SINTAKSIS 

Satuan sintaksis yang mengisi tempat-
tempat tertentu di dalam konstruksi bahasa, 
disebut dengan fungsi sintaksis, yaitu... 

Subyek Predikat 

Obyek Keterangan 
PERAN SINTAKSIS 

Jenis-jenis Peran 

Pelaku 

Penerima 

Penderita 

Penyerta Penyebab 

Tujuan/ 
Sasaran 

Tindakan 

Sandangan Pemilikan 

Alat 

Waktu 

Tempat 

Contoh Peran 

•   Adik   mencari      ibu 

   (pelaku)  (tindakan)  (tujuan) 

•    Ibu               dicari             adik 

    (tujuan)  (sandangan) (pelaku) 

• Adik   membelikan      ibu    jarum 

   (pelaku)     (tindakan) (penerima) (tujuan) 



03/01/2015 

12 

STRUKTUR KALIMAT 

Struktur kalimat 

Urutan & pengelompokan 
kata 

Subjek dan predikat 

Perhatikan contoh kalimat berikut... 

Gadis itu memamerkan baju barunya 

Gadis itu memamerkan baju barunya 

Gadis itu memamerkan  baju barunya 

baju baru -nya 

baju baru 
Diagram Pohon 

Bagaimana dengan contoh kalimat 
berikut? 

Dika menendang bola dengan kaki kiri 

Dika menendang bola dengan kaki kiri 

menendang bola  dengan kaki kiri 

dengan kaki kiri 

 kiri kaki 

menendang  bola  


