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Soal & Jawaban Latihan PLU
Fonologi, Morfologi, Sintaksis,
Semantik, Pragmatik & Wacana

FONOLOGI
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1. Tuliskan kata‐kata berikut dalam
tulisan fonetik!
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2. Hitunglah jumlah fonem pada kata
berikut ini!

Contoh: nganga = /ŋaŋa/, syair = /ʃair/
a. Barang
b. Khawatir
c. Isyarat
d. Menyanyi
e. Toko
f. Tokoh
g. Kera
h. Monyet

a. Kelapa
b. Menyanyi
c. Mengkhawatirkan
d. Bingung
e. Mengungsi
f. Menyangsikan
Untuk mengetahui jumlah fonem, tentukan satuan
fonemnya terlebih dahulu!
Contoh: nganga /ŋaŋa/ = 4 fonem , syair /ʃair/ = 4
fonem
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Penjelasan

Penjelasan
• Lambang yang digunakan dalam fonologi ada
2, yaitu dua garis miring / / utk fonem, dan 2
tanda kurung [ ] utk alofon.
• Kedua lambang tersebut tidak boleh digabung
dalam fonologi.
• Bila diminta membuat ‘tanda fonetis’ dari
suatu kata, gunakan lambang [ ].
• Sebagai referensi, lihat slide setelah ini.

 



• Bunyi yang
• Satuan bunyi
merupakan wujud
fungsional
lahiriah dari fonem
terkecil
• Ditandai dengan
• Ditandai dengan
lambang diantara
lambang diantara
dua tanda kurung
dua garis miring / / siku [ ]
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Penjelasan
• Fonem ‘kh’ dari kata ‘khawatir’ tidak memiliki
simbol/tanda fonetik khusus seperti ‘ng’ dan
‘ny’, jadi tanda fonetik ‘kh’ ditulis dengan
satuan /kh/.
• Dari kedua kata ‘toko’ dan ‘tokoh’ yang mana
yang menggunakan tanda fonetik /ɔ/?  Bagi
yang tahu jawaban ini, silakan hubungi saya
melalui sms atau whatsapp. ^_^

MORFOLOGI
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Dari 2 kalimat ini:
Tentukan:
1. Morfem bebas
2. Morfem terikat
3. Jumlah morfem
4. Jenis afiksasi dari polimorfemis yang
ditemukan (Jelaskan!)

• Dia menumpang bus antarkota dari sana.
• Mereka menyesal telah melakukan perbuatan
tercela itu.
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Dia menumpang bus antarkota dari
sana.

Mereka menyesal telah melakukan
perbuatan tercela itu.

Morfem bebas: {dia}, {bus}, {kota}, {dari},
{sana}
2. Morfem terikat: {tumpang}, {me}, {antar}
3. Jumlah morfem: 8
4. Jenis afiksasi dalam kata {menumpang},
adalah morfem terikat {tumpang} diapit
oleh prefiks {me}
*{antarkota} termasuk dalam komposisi

1. Morfem bebas: {mereka}, {telah},
{itu}
2. Morfem terikat: {sesal}, {laku},
{buat}, {cela}, {me}, {kan}, {per},
{an}, {ter}
3. Jumlah morfem: 12

1.
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Mereka menyesal telah melakukan
perbuatan tercela itu.
4. Jenis afiksasi dalam kata:
• {menyesal}  morfem terikat {sesal} diapit
oleh prefiks {me}
• {melakukan}  morfem terikat {laku} diapit
oleh prefiks {me} dan sufiks {kan}
• {perbuatan}  morfem terikat {buat} diapit
oleh prefiks {per} dan sufiks {an}
• {tercela}  morfem terikat {cela} diapit oleh
prefiks {ter}

SINTAKSIS
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Kemarin buku itu dibaca Nita di
rumah.

Kemarin buku itu dibaca Nita di
rumah.

Tentukan:
• Fungsi Gramatikal
• Kategori Gramatikal
• Peran Gramatikal
• Diagram Pohon
Dari kalimat tersebut!

Kemarin

buku itu

dibaca

Nita

di rumah

FUNGSI Keteran
gan
waktu

Subyek

Predikat

Obyek

Keterangan
tempat

KATEG
ORI

Nomina

Frase Nomina
yg terdiri dari
nomina {buku}
dan
demonstratif
{itu}

Verba Pasif

Frase
Nomina yg
terdiri dari
nomina,
ajektiva,
dan
pronomina

Frase
eksosentris
direktif,
dimana
nomina
{rumah}
diberi
preposisi
{di}

PERAN

Waktu

Tujuan/sasaran

Sandangan

Pelaku

Tempat
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Diagram Pohon
Kemarin buku itu dibaca Nita di rumah

Kemarin buku itu
Kemarin

dibaca Nita di rumah

buku itu

buku

dibaca

itu

Nita di rumah
Nita

SEMANTIK

di rumah

di

rumah
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Tugas

Jawaban Tugas

• Mencari sinonim dan antonim
dikerjakan di kelas
• Mencari hominim dan polisemi
dikerjakan di rumah

• Dapat dilihat di file name:
“Jawaban Tugas Semantik di
Kelas”
• Dapat dilihat di file name:
“Jawaban Tugas Semantik di
Rumah”
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Tugas

• Pragmatikmencari deiksis
• Wacanamencari kohesi
gramatikal dan leksikal
PRAGMATIK & WACANA
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• Pragmatikdapat dilihat di file
name: “Jawaban mencari
deiksis”
• Wacanadapat dilihat di file
name: “Jawaban mencari
kohesi”

Bila ada pertanyaan, tanggapan,
dan lain‐lain terhadap jawaban
latihan ini, silakan menghubungi
saya melalui sms atau
whatsapp. ^_^
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Jawaban Tugas
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