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bab 

PENDAHULUAN 

1. 1   Permasalahan Fungsi Sintaksis dalam Kalimat

Penyusunan kalimat dalam sebuah wacana merupakan 

salah satu komponen penting dari faktor kebahasaan karena hal 

tersebut mencakup persoalan pilihan kata, bentukan kata, dan 

logika. Kalimat-kalimat yang disusun itu menjadi bagian terkecil 

sebuah wacana. Secara lahiriah kalimat yang disusun tersebut 

dapat berupa kalimat lengkap atau kalimat tidak lengkap. Kalimat 

lengkap minimal berupa sebuah klausa, yakni konstruksi gramatik 

yang unsurnya minimal berupa subjek-predikat (SP) yang disertai 

objek (O), pelengkap (Pel), keterangan kalimat (K) atau tidak 

(Ramlan, 1996:27), sedangkan kalimat tidak lengkap, yakni kalimat 

yang unsurnya tidak mengandung fungsi sintaksis S atau P.  

Penggunaan kalimat lengkap dalam wacana ada dua 

kemungkinan, yakni kalimat lengkap  yang  hanya  berupa  unsur-

unsur inti (main elements) dan kalimat lengkap yang berupa unsur 

inti (UI) dan unsur luar inti atau unsur tambahan (modifying 

element). Unsur inti tersebut berupa subjek (S), predikat (P) yang 

disebut verb dalam bahasa Inggris, objek (O), dan pelengkap (Pel), 

sedangkan unsur luar inti  atau  tambahan (UT) tersebut adalah 

keterangan kalimat (K) yang disebut pula adverbial (Adv) (lihat 

Leech dan Svartvik, 1987: 211).  

Secara semantis, unsur inti yang berupa O dan Pel memiliki 

fungsi yang sama dengan K, yakni ketiga-tiganya dapat membe-

rikan penjelasan/kelengkapan makna kalimat atau bagian kalimat. 

Dengan kata lain, O, Pel, dan K tersebut dalam kalimat bersifat 

melengkapi makna kalimat atau bagian kalimat. Oleh sebab itu, 
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ketiga hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pemer-lengkapan 

atau komplementasi (complementation) dalam kalimat (lihat 

Lapoliwa, 1990; Sugono dan Indiyastini, 1994).  

Kehadiran UI yang berupa O dan Pel dan UT yang berupa K 

dalam kalimat dapat secara bersama-sama, tetapi dapat pula tidak, 

yakni hanya salah satu atau dua unsur di antara ketiga fungsi 

sintaksis tersebut. Tentu saja,  hal tersebut bergantung  pada  seja-

uh  mana  pemakai  bahasa ingin memberikan kejelasan ide mela-

lui kalimat yang dibangunnya. Walaupun fungsi sintaksis O, Pel, 

dan K  tersebut sama-sama sebagai komplementasi (lihat Sugono 

dan Indiyastini, 1994) atau pemerlengkapan (lihat Lapoliwa, 1990), 

keterkaitannya dengan S dan P tidak sama.  Dengan  kata lain,  

perilaku sintaktis setiap bentuk komplementasi tersebut  terhadap 

S dan P pada kalimat yang bersangkutan bervariasi. 

Atas dasar pengkajian yang dilakukan terhadap berbagai 

buku teori linguistik tradisional (baca: tata bahasa tradisional) dan 

teori linguistik modern (baca: tata bahasa struktural), pemberian 

konsep terhadap ketiga bentuk komplementasi tersebut (O, Pel, 

dan K) dapat dinyatakan cenderung bertumpang tindih, misalnya 

Alisjahbana (1949), Mees (1950), Poedjawijatna dan Zoetmulder 

(1955),  Hadidjaja (1965) dan Wojowasito (1970) menganggap 

bahwa Pel sama dengan O. Dalam hal ini Wojowasito membe-

dakan Pel itu atas pelengkap sintaktis dan semantis.   Pelengkap  

semantis  merujuk  pada   konsep  keterangan   kata  yang  disebut  

oleh  Mees  (1950)   sebagai  penggenap, sedangkan pelengkap 

sintaktis oleh Wojowasito dianggap sama dengan O. Bahkan, 

Slametmuljana (1957) mengkategorikan ke dalam hal yang sama 

antara O, Pel, dan K. Di samping itu, dalam teori linguistik modern 

pun, Verhaar (1978 dan 1996) dan Lyons (melalui terjemahan 

Soetikno, 1995) mengelompokkan Pel ke dalam kelompok K. 

Dengan masih adanya ketumpangtindihan konsep antara O, Pel, 

dan K dalam berbagai buku teori linguistik, baik tradisional 

maupun modern itulah, pengkajian perilaku sintaktis terhadap 

ketiga bentuk komplementasi tersebut perlu dilakukan, khususnya 

komplementasi yang berupa Pel. 

Masalah Pel sebagai salah satu fungsi sintaksis, selain S, P, 

O, dan K sudah  sering  dibicarakan  dalam  berbagai  buku  tata  
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bahasa  struktural, seperti  buku yang ditulis oleh Kridalaksana dan 

kawan-kawan (1985), Ramlan (1996) dan  Alwi dan kawan-kawan 

(1998). Pembicaraan masalah Pel pada ketiga buku tersebut masih 

berkisar pada struktur fungsional Pel dalam kalimat. Persoalan lain 

yang terkait dengan Pel, seperti bentuk Pel (kata, frasa, klausa), 

kategori Pel (benda, kerja, sifat), dan distribusi Pel dalam kalimat 

belum dikaji secara khusus dan mendalam  sehingga masalah 

tersebut perlu dikaji lebih lanjut.  

1. 2  Beberapa Kajian Sintaksis

Sehubungan dengan persoalan keterkaitan sintagmatis 

antara SP dengan bentuk-bentuk komplementasi dalam kalimat, 

Sudaryanto (1983)  telah  mengkaji masalah tersebut. Namun, kaji-

annya masih terbatas pada keselarasan pola-urutan antara P dan O 

atas dasar teori penguasa-pembatas yang dikemukakan Lehmann 

(1975 dan 1977). Dalam kajian tersebut belum dikaji secara 

mendalam mengenai perbandingan hubungan sintagmatis antara 

Pel dengan O dan  Pel dengan K. Demikian pula, masalah keteri-

katan sintaktis dan semantis Pel dengan S dan P belum diungkap 

secara memadai. Oleh sebab itu, persoalan tersebut masih perlu 

dikaji lebih lanjut. 

Kajian dalam bidang sintaksis yang lain dengan subjek dan 

objek kajiannya BI/bahasa daerah dapat ditemukan beberapa jenis, 

antara lain penelitian yang dilakukan oleh Dardjowidjojo (1966), 

Soemarmo (1970), dan Sugono (1995). Ketiga penelitian bidang 

sintaksis ini belum satu pun yang mengkaji masalah Pel secara 

spesifik karena persoalan yang dikaji memang tidak difokuskan 

pada persoalan Pel. Namun, temuan-temuan dari penelitian terse-

but dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak berpikir dalam pengka-

jian masalah Pel sebagai salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. 

Kajian terdahulu yang berdekatan dengan persoalan Pel, 

dengan subjek/objek kajiannya bahasa asing, pernah dilakukan, 

antara lain oleh Varlokosta  (objek kajiannya bahasa Inggris, 1995), 

Gallego (objek kajiannya bahasa Spanyol, 1995), Yalwa (objek 

kajiannya bahasa Hausa, 1996), Ormazabal (objek kajiannya bahasa 

Inggris, 1996), Naya (objek kajiannya bahasa Inggris Kuna, 1997), 

dan Lemoine (objek kajiannya bahasa Prancis, 1998). Keenam hasil 
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penelitian tersebut (dalam bentuk abstrak disertasi) tidak satu pun 

yang mengupas masalah Pel sebagai salah satu fungsi sintaksis 

dalam kalimat, khususnya Pel V  Prep. Keenam kajian tersebut 

mengarah kepada masalah komplementasi (complementation) 

yang oleh Lapoliwa (1990) disebutnya pemerlengkapan, sehingga 

arah analisisnya adalah OL, OTL, dan K. Dalam penelitian tersebut 

belum dikupas persoalan Pel sebagai salah satu fungsi sintaksis 

yang memiliki perilaku sintaktis tidak sama dengan fungsi sintaksis 

lain. 

Kajian terdahulu yang terkait dengan masalah Pel, dengan 

subjek/objek kajian bahasa Nusantara (bahasa daerah) dijumpai 

satu buah, yakni penelitian yang dilakukan oleh Suryati (1997). 

Dalam hasil penelitian tersebut telah dikemukakan berbagai 

bentuk V dan komplemen dalam bahasa Bali, tetapi persoalan 

komplemen yang menyertai V  Prep sama sekali belum 

disinggung karena tinjauannya tidak mengarah pada masalah Pel 

sebagai salah satu fungsi sintaksis. Konsep komplemen yang 

digunakan dalam penelitian tersebut mengacu pada konsep 

komplemen yang mencakup O, Pel, dan K, seperti yang dikemu-

kakan oleh Quirk (1989), Sugono dan Indiyastini (1994). Dalam 

buku ini digunakan istilah Pel sebagai salah satu fungsi sintaksis 

yang dibedakan dari O dan K, khususnya Pel yang menyertai V  

Prep dalam kalimat bahasa Indonesia.  

Kajian terdahulu yang terkait dengan persoalan Pel, dengan 

subjek/objek kajian BI, ditemukan tiga buah, yakni hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lapoliwa (1990), Sugono dan Indiyastini 

(1994), dan Kulsum (1996). Penelitian yang dilakukan oleh Lapoliwa 

(1990) bertitik tolak dari persoalan pemerlengkapan. Jangkauan 

penelitian tersebut dapat dikatakan cukup luas karena mencakup 

semua unsur komplementasi (OL, OTL dan K). Namun, masih ada 

persoalan Pel yang belum terkaji secara spesifik dan mendalam, 

misalnya masalah bentuk (struktur), kategori, peran/makna, 

distribusi, jenis/tipe Pel. Demikian pula, persoalan Pel yang 

menyertai V  Prep belum dikemukakan karena fokus kajiannya 

tidak mengarah ke persoalan Pel V  Prep. Di samping itu, objek 

yang dikajinya pun terbatas pada bentuk klausa. Padahal, Pel 
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berpotensi pula berupa kata dasar, kata turunan, atau frasa, selain 

berupa klausa.  

Kajian yang dilakukan Sugono dan Indiyastini (1994) 

terfokus pada persoalan bentuk V, tipe V, dan komplementasi V. 

Komplementasi dalam penelitian tersebut mencakup O, Pel, dan K 

yang memberikan kelengkapan makna hanya kepada V yang 

mengisi  P. V pengisi P tersebut dapat berupa V dasar (seperti, 

tinggal, mulai, bangkit), V berafiks (seperti, berdagang, menghadap, 

kehabisan), V berpendamping kiri (seperti, akan berdagang, bisa 

menghadap) atau V berpendamping kanan (seperti, menghadap 

saja, berdomisili di …, menuju ke …, terdiri atas …, bergantung 

pada…).  

Penelitian yang dilakukan oleh Kulsum (1996) terfokus pada 

persoalan hubungan fungsional P (yang diisi V) dengan Pel. 

Walaupun persoalan V dan Pel telah dibahas, persoalan Pel V  

Prep belum ditelaah karena memang tidak menjadi tujuan peneli-

tian tersebut. Oleh sebab itu, melalui kajian dalam buku ini 

persoalan Pel V  Prep layak untuk dikaji lebih lanjut. 

Masalah Pel yang mengikuti V berpendamping kanan Prep, 

yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Pel V  Prep, 

merupakan persoalan tersendiri yang belum dikaji pada penelitian 

terdahulu sehingga hal tersebut perlu dan layak dikaji lebih lanjut. 

Marilah kita perhatikan contoh kalimat berikut. 

 (1)  Panggung hiburan itu menghadap ke Gedung Sate. 

Frasa ke Gedung Sate dalam kalimat tersebut, menurut 

Sugono dan Indiyastini (1994: 45), disebut komplementasi yang 

bersifat wajib hadir menyertai V yang mengisi  P. Namun, hal 

tersebut tidak ditegaskan sebagai K atau Pel. Jika dilihat dari wujud 

lahiriahnya yang berupa Prep yang diikuti N, frasa tersebut dapat 

dinyatakan sebagai K, tetapi apabila dilihat dari keberadaannya 

dalam kalimat tersebut bersifat wajib, tidak dapat dielipskan, dan 

tidak dapat ditransposisikan di antara S dan P, frasa tersebut 

berpotensi sebagai Pel.  

Jika contoh kalimat (1) tersebut dilisankan, ada kemung-

kinan dijumpai struktur kalimat Ke Gedung Sate, panggung hiburan 

itu menghadap. Namun, secara tertulis struktur kalimat 

permutasian tersebut sangat meragukan. Apabila  frasa ke Gedung 
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Sate pada kalimat (1) di atas ditiadakan, apakah struktur kalimat 

Panggung hiburan itu menghadap dapat dinyatakan gramatikal? 

Inilah salah satu persoalan lain yang memerlukan pengkajian lebih 

lanjut.  

Istilah pemerlengkapan yang digunakan oleh Lapoliwa di 

atas berpadanan dengan istilah komplementasi yang diturunkan 

dari istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris comple-

mentation, sedangkan istilah pelengkap berpadanan dengan istilah 

komplemen yang diturunkan dari istilah dalam bahasa Inggris 

complement (lihat: Quirk, 1989 dan Noonan, 1994).  Dalam kajian 

ini digunakan istilah Pel (Pelengkap) yang berpadanan dengan 

istilah komplemen sebagai salah satu fungsi sintaksis, seperti 

halnya S, P, O, dan K. Selain itu, Pel sebagai salah satu unsur 

komplementasi (pemerlengkapan) dibedakan dari unsur 

komplementasi yang lain, yakni O dan K. Masalah ciri Pel sebagai 

salah satu fungsi sintaksis secara teoretis perlu dikaji lebih lanjut 

dan hal tersebut akan dikemukakan pada kajian teori (BAB II) 

dalam tulisan ini. 

Konsep kedua istilah di atas (pemerlengkapan dan peleng-

kap) berlainan, meskipun memiliki kaitan yang erat. Pemerlengkap-

an merupakan perihal yang berkaitan dengan melengkapi, yakni 

unsur bahasa yang memberikan kelengkapan makna terhadap 

unsur bahasa lain dalam kalimat. Dalam hal ini  pemerlengkapan 

dapat menduduki fungsi O, Pel, atau K. Di sisi lain, Pel merupakan 

salah satu fungsi sintaksis  yang dapat memberikan kelengkapan 

makna kepada S, P, atau O dalam kalimat (lihat Downing dan 

Locke, 1992: 50-56).  

Dilihat dari segi fungsi-fungsi sintaksis, Pel sebagai salah 

satu wujudnya, di samping S, P, O, dan K. S dan P merupakan 

fungsi sintaksis yang bersifat lebih inti daripada fungsi-fungsi 

sintaksis yang lain (Verhaar, 1879: 81). Hal ini berarti bahwa sebuah 

kalimat lengkap (sempurna) dapat hanya berupa SP, selain dapat 

pula berupa SPO, SPPel, atau SPK. Distribusi antara O, Pel, dan K 

dalam kalimat tidak sama. Fungsi sintaksis O cenderung berada 

langsung setelah V pada kalimat aktif transitif (VAkTr), sedangkan 

Pel cenderung berada langsung setelah V pada kalimat aktif 

semitransitif (VAkSmTr) atau berada langsung setelah O pada 
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kalimat  aktif  transitif.  Sebuah  kalimat  yang  V-nya disertai O dan 

Pel itulah yang dinamakan kalimat verbal aktif dwitransitif 

(VAkDwtr) (lihat Alwi dan kawan-kawan, 1998). Bahkan, Thomas 

(1993: 49) menyebutkan bahwa Pel (ia menggunakan istilah 

complement) dapat terjadi pada kalimat kompleks-transitif. Contoh 

2a berikut merupakan kalimat verbal aktif dwitransitif, sedangkan 

contoh 2b berikut merupakan kalimat verbal aktif kompleks-

transitif. 

 (2) a.  Utari  sedang mencarikan   adiknya   mainan layang-layang.  

             S        P (VAkDwtr)               O                     Pel-P 

 b.  Tutik     menganggap     Jono   seorang pahlawan.  

             S        P (VAkKplTr)     O               Pel-O 

Kedua contoh kalimat tersebut mengandung persamaan, yakni 

keduanya memiliki unsur O dan Pel yang berposisi setelah V. 

Bedanya, Pel pada kalimat 2a merupakan Pel-P, sedangkan Pel 

pada kalimat 2b merupakan Pel-O. 

Fungsi sintaksis O berpotensi menjadi  S jika kalimat verbal 

aktif transitif yang bersangkutan dipasifkan, sedangkan Pel tidak 

pernah. Demikian pula, jika Pel itu dibandingkan dengan K, 

distribusinya  dalam kalimat tidak sama. K memiliki potensi 

berposisi pada awal, tengah, atau akhir kalimat, sedangkan Pel 

tidak mungkin berposisi pada awal kalimat (lihat Sugono dan 

Indiyastini, 1994). Persoalan Pel yang menjadi penjelas/pelengkap  

makna kepada S, P, atau O merupakan permasalahan lain yang 

pernah dikaji oleh peneliti terdahulu, tetapi hal tersebut masih 

berpeluang dikaji ulang, tentu saja dengan kajian masalah yang 

berbeda atau subjek kajian yang berlainan.  

Dilihat dari segi fungsi semantis, Pel dapat memberikan 

penjelasan/ kelengkapan  makna   pada  S, P,  atau O  (Downing 

dan Locke, 1992: 50-56). Pel yang menjelaskan S disebut peleng-

kap subjek (Pel-S), Pel  yang menjelaskan O disebut pelengkap 

objek (Pel-O), dan Pel yang menjelaskan P disebut pelengkap 

predikat (Pel-P). Misalnya, kalimat (3a, b, dan c) berikut. 

 (3) a.  Bu Dewi adalah  guru teladan. 

                                         Pel-S 

           b.  Tutik menganggap Toni kakak  kandungnya. 

                                           Pel-O 
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           c.  Pak Dodi beristerikan gadis Bali. 

                                      Pel-P    

Masalah Pel-P tersebut berpotensi menimbulkan persoalan 

baru karena ada fungsi sintaksis lain, yakni K yang juga memberi-

kan penjelasan  pada  P. Di samping itu, pada kalimat-kalimat yang 

di dalamnya terkandung V  Prep yang disertai Pel terdapat 

persoalan-persoalan yang spesifik yang memerlukan pengkajian 

lebih lanjut. Marilah kita perhatikan contoh kalimat berikut. 

 (4)  Buku ini terdiri dari lima bab.  

Frasa dari lima bab pada kalimat (4) tersebut, secara 

lahiriah tampak sebagai K, tetapi dilihat dari perilaku sintaktis dan 

keberadaannya dalam kalimat cenderung berfungsi sebagai Pel. 

Apabila frasa tersebut sebagai Pel, bagaimana keberadaan Prep 

dari tersebut. Keberadaan Prep dari tersebut bersifat wajib atau 

tidak wajib dan kehadirannya dikuasai oleh V terdiri atau Pel lima 

bab. Bagaimana posisi Pel lima bab tersebut, apakah harus 

berposisi setelah V terdiri atau memiliki potensi berposisi di tempat 

lain. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan persoalan baru 

yang perlu dikaji lebih lanjut melalui kajian ini.  

Sehubungan dengan persoalan Pel  V   Prep dalam kali-

mat BI, masalah-masalah yang terkandung di dalamnya, antara lain 

bentuk V dan Prep mana saja yang dapat berdampingan, bentuk V 

  Prep apa saja yang diikuti Pel, jenis Pel apa saja yang menyertai 

V   Prep, jenis Prep apa saja yang diikuti Pel tertentu, bagaimana 

sifat kehadiran Prep dalam Pel V   Prep, bagaimana eksistensi 

Prep tersebut terhadap V yang mendahului dan terhadap Pel yang 

menyertainya, kategori dan peran apa saja yang mengisi Pel V   

Prep. Masalah-masalah tersebut belum mendapatkan perhatian 

yang spesifik dalam kajian-kajian Pel terdahulu sehingga persoalan 

tersebut perlu ditelaah lebih lanjut melalui tulisan ini. 

 

1. 3   Permasalahan Pel terhadap V  Prep 

 Fokus masalah kajian ini adalah Pel terhadap V   Prep 

dalam kalimat BI. Pel merupakan salah satu fungsi sintaksis yang 

memberikan kelengkapan makna terhadap fungsi sintaksis lain 

dalam kalimat. V   Prep adalah V yang diikuti pendamping kanan 

berupa Prep. Dalam hal ini V merupakan salah satu kategori yang 
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mengisi fungsi sintaksis P. Jadi, Pel V  Prep adalah Pel dalam 

kalimat yang predikatnya diisi V dengan pendamping kanan 

berupa Prep.  

Dalam penganalisisan permasalahan tersebut digunakan 

dua kendali, yakni nilai keberterimaan Pel secara sintaktis dan 

makna kontekstual Pel dalam struktur kalimat yang bersangkutan. 

Nilai keberterimaan Pel tersebut mencakup masalah bentuk 

(struktur), kategori, dan posisi (keberadaan) Pel dalam kalimat, 

sedangkan makna kontekstual Pel merujuk pada persoalan peran 

Pel pada konteks kalimat yang bersangkutan. 

Dalam persoalan Pel V  Prep ada beberapa hal yang perlu 

dikaji, antara lain  bentuk V dan Prep yang dapat berdampingan, 

bentuk V  Prep yang diikuti Pel, bentuk dan jenis Pel yang 

mengikuti V  Prep, bentuk dan jenis Prep yang diikuti Pel tertentu, 

kategori dan peran Pel yang menyertai V  Prep, makna V yang 

diikuti Prep, penggunaan Prep setelah V, keterikatan semantis 

antara Prep dengan V yang mendahului dan antara Prep dengan 

Pel yang mengikutinya, dan keterikatan semantis Pel dengan V. Pel 

yang memberikan kelengkapan makna terhadap V  Prep tersebut 

merupakan salah satu bagian dari jenis Pel-P yang P-nya diisi oleh 

V. Permasalahan tersebut dapat digambarkan dalam bagan 

berikut. 

 
 

BAGAN  I-1 
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Permasalahan pada Pelengkap Verba  Preposisi 

(Sumber: Wojowasito (1970), Downing dan Locke (1992), Verhaar (1996)) 

Persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi di atas tidak 

semuanya menjadi fokus kajian, karena sangat tidak realistis dalam 

waktu yang terbatas semua persoalan tersebut dapat dikaji secara 

tuntas. Di samping itu, sebagian dari masalah tersebut telah dikaji 

oleh pengkaji terdahulu. Oleh sebab itu,  masalah yang akan dikaji 

difokuskan pada empat hal, yakni (1) struktur V   Prep yang diikuti 

Pel, (2) jenis V yang diikuti Prep, (3) jenis Pel setelah V  Prep, dan 

(4) jenis Prep yang diikuti Pel tertentu.  

 

1. 4   Kerangka Pemikiran Masalah  Pel V   Prep 

 Pel merupakan salah satu fungsi sintaksis yang memberikan 

kelengkapan makna pada fungsi sintaksis lain (S, P, O) yang 

berdistribusi terbatas (di belakang P, O, atau K), tidak dapat disulih 

dengan–nya, dan tidak dapat menjadi S dalam bentuk kalimat 

pasif. Oleh sebab itu, dapat dikenal jenis Pel yang menjelaskan S 

(Pel-S), Pel yang menjelaskan P (Pel-P), dan Pel yang menjelaskan 

O (Pel-O). 

 Dalam kalimat lengkap, salah satu kategori yang dapat 

mengisi fungsi sintaksis P adalah V. Apabila sebuah Pel itu 

memberikan kejelasan makna terhadap V, Pel tersebut dinamakan 

Pel V. Sementara itu, dalam pemakaian BI dapat dijumpai kalimat 

yang predikatnya diisi V yang diikuti Prep sebagai pendamping 

kanan. Hal inilah yang kemudian dinamakan V   Prep. Jika sebuah 

Pel mengikuti dan menjelaskan V   Prep, Pel tersebut  dinamakan 

Pel V  Prep. Hal inilah yang menjadi fokus permasalahan dalam 

kajian ini. 

Dalam kajian ini istilah pelengkap dibedakan dari pemer-

lengkapan dan pemerlengkap, meskipun ketiga hal tersebut berka-

itan. Ketiga istilah tersebut masing-masing diadaptasikan dari 

istilah complement, complementation, dan complementizer yang 

digunakan dalam bahasa Inggris. Dalam BI ada yang menggunakan 

istilah pelengkap (pengindonesiaan dari complement), pemerleng-

kapan (pengindoneiaan dari complementation), dan pemerlengkap 

(pengindonesiaan dari complementizer) (lihat Lapoliwa, 1990). 
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Istilah pemerlengkapan lebih condong pada konsep fungsi 

penjelas atau melengkapi  makna  kalimat.  Oleh  sebab  itu,  fung-

si-fungsi  sintaksis, seperti O, Pel, dan K, ketiga-tiganya termasuk 

dalam lingkup pembicaraan pemerlengkapan. Bertitik tolak dari hal 

tersebut,  Pel  merupakan   salah  satu   anggota  dari  pemerleng-

kapan  yang  secara sintagmatis sejajar dengan O dan K. Secara 

semantis, Pel dapat berfungsi untuk memberikan kelengkapan 

makna secara spesifik terhadap S, P, atau O. Oleh sebab itu, Pel 

dibedakan dari O dan K karena O hanya dapat memberikan 

penjelasan makna terhadap P, dan K dapat memberikan penjelasan 

makna terhadap P atau keseluruhan kalimat.  

Kehadiran Pel sebagai salah satu wujud fungsi sintaksis 

dalam kalimat sering ditandai oleh sebuah kata atau partikel 

tertentu sebelumnya. Kata atau partikel yang menandai Pel itulah 

yang dinamai pemarkah Pel (Pempel) yang sering disebut pula 

pemerlengkap. Namun, dalam pemakaian kalimat BI, pemarkah Pel 

tersebut tidak selalu hadir. Oleh sebab itu, ada pemarkah Pel yang 

bersifat manasuka (optional) dan pemarkah Pel yang bersifat wajib 

(obligatory). Bahkan, jika dilihat dari segi wujud lahiriahnya, 

pemarkah Pel tersebut ada dua bentuk, yaitu pemarkah Pel yang 

berupa bentuk lingual (kata) dan pemarkah Pel yang berbentuk 

zero () atau berwujud kekosongan. 

 Dilihat dari segi sintaksis, penggunaan Pel dalam kalimat 

dapat bersifat wajib dan tidak wajib. Hal ini dipengaruhi oleh 

keterikatan hubungan sintagmatis dan semantis antara Pel dan V 

yang mengisi P. Demikian pula, kehadiran Prep pada V  Prep 

dipengaruhi oleh keterikatan hubungan sintagmatis dan semantis 

antara Prep dan V yang mendahului atau Prep dan Pel yang 

mengikuti. 

 Untuk memecahkan persoalan Pel V  Prep dalam kalimat 

BI diperlukan landasan teoretis. Sehubungan dengan persoalan 

pelengkap, pemerlengkapan, dan pemarkah-pelengkap akan digu-

nakan beberapa teori dasar, antara lain teori yang dikemukakan 

oleh Coe (1981); Leech dan Svartvik (1987);  Quirk dan kawan-

kawan (1989); Downing dan Locke (1992); Thomas (1993); dan 

Noonan (dalam Shopen, Editor., 1994); serta teori-teori sintaksis 

lain yang relevan sebagai perbandingan dan pertimbangan.  
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Untuk mengungkap konsep V  Prep digunakan beberapa 

teori dasar, yakni teori linguistik yang dikemukakan oleh Thomson 

dan Martinet (1987), Murphy (1987), Downing dan Locke (1992), 

Ramlan (1980), Kridalaksana (1986), Alwi dan kawan-kawan (1998), 

dan teori-teori lain yang relevan.  

Sehubungan dengan persoalan konstruksi sintaksis, fungsi 

sintaksis, dan kalimat digunakan beberapa teori dasar, yakni teori 

linguistik modern (struktural), antara lain teori linguistik yang 

dikemukakan oleh Gleason (1961); Bloomfield (1964); Hockett 

(1969); Lyons (terjemahan Soetikno,1995); Saussure (terjemahan 

Hidayat, 1996). Di samping itu, digunakan pula teori linguistik 

(khususnya sintaksis) yang bertitik tolak dari BI sebagai pertim-

bangan dan perbandingan, antara lain Alisjahbana (1949); 

Slametmuljana (1957); Wojowasito (1970);  Fokker (1972); Verhaar 

(1979 dan 1996); Kridalaksana dan kawan-kawan (1985);  Samsuri 

(1985); Abdulhayi (1987); Oka dan Suparno (1994); dan Ramlan 

(1996).  

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam 

bagan berikut.  
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Sementara itu, pola penalaran yang digunakan dalam kajian 

masalah tersebut adalah induktif-deduktif, sedang metode 

kajiannya digunakan metode distribusional (agih) dengan bebera-

pa teknik kajian, yakni teknik pelesapan (deletion), penyulihan 

(substitution), pemindahan unsur (permutation), penyisipan unsur 

(intrusion), dan pengulangan unsur (repetition).  

Teknik pelesapan (delesi) digunakan untuk menguji data 

apakah Pel yang menyertai V  Prep itu bersifat wajib hadir atau 

tidak wajib hadir. Hal tersebut dapat diberikan contoh kalimat 

berikut. 



14 PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA 

 

(5)  Kalimat tunggal terdiri atas unsur subjek dan predikat. 

Pel unsur subjek dan predikst pada kalimat (5) tersebut bersifat 

wajib hadir (obligatoris) sehingga tidak dapat dielipskan. 

Sementara itu, Prep atas setelah V terdiri bertsifat tidak wajib hadir 

(opsional) sehingga Prep tersebut berpotensi dielipskan, meskipun 

Pel di belakangnya dihadirkan. Oleh sebab itu, struktur kalimat (5a) 

berikut dapat dinyatakan tidak gramatikal, sedangkan kalimat (5b) 

gramatikal dan berterima, baik secara sintaktis maupun semantis. 

(5) a.  *Kalimat tunggal terdiri.  

 b.   Kalimat tunggal terdiri       unsur subjek dan predi-

kat. 

Teknik penyulihan (substitusi) digunakan untuk menguji 

kemungkinan variasi struktur, kategori, dan peran/makna Pel. Di 

samping itu, teknik tersebut digunakan pula untuk menguji 

kemungkinan variasi penggungaan Prep setelah V. Hal ini dapat 

diilustrasikan melalui contoh kalimat berikut.  

(6)  Kedua tokoh itu berdialog tentang ilmu dan penge- 

      tahuan. 

Prep tentang setelah V berdialog pada kalimat (6) tersebut 

berupa kata tunggal tak berafiks yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘perihal’ sehingga Prep tersebut berpotensi 

disulih kata soal, mengenai, atau masalah. Sementara itu, Pel ilmu 

dan pengetahuan yang mengikutinya berupa frasa aditif yang 

berkategori nomina (N) dan berperan ‘sasaran’. Pel tersebut 

berpotensi disulih kata tunggal (ilmu), kata jadian (ilmu-ilmu), frasa 

atributif (ilmu agama), frasa apositif (ilmu yang digunakan), atau 

berupa klausa tanya (apakah ilmu itu) yang semuanya itu harus 

berkategori N dan tidak dapat disulih satuan bahasa yang 

berkategori selain N (misalnya, amat baik). Variasi penyulihan Prep 

dan Pel tersebut dapat digambarkan pada kalimat (6a) berikut. 

 
Teknik pemindahan posisi unsur (permutasi) dugunakan 

untuk menguji data tentang Pel V  Prep itu dapat berposisi di 
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mana saja. Mungkinkah Pel V  Prep itu berposisi selain setelah V  

Prep. Hal ini dapat digambarkan melalui contoh kalimat berikut. 

(7)  Kebutuhan unsur hara fitoplankton tergantung pada  

       struktur fitoplankton.  

Prep pada setelah V tergantung pada kalimat (7) tersebut bersifat 

opsional sehingga unsur tersebut berpotensi dielipskan, sedang-

kan Pel struktur fitoplankton bersifat obligatoris sehingga unsur ini 

tidak dapat dielipskan. Jika Prep pada ditiadakan, Pel struktur 

fitoplankton pada kalimat tersebut harus berposisi setelah V 

tergantung. Pel tersebut berpotensi berposisi sebelum S (awal 

kalimat) dengan syarat Prep pada wajib hadir sebelum Pel. Dengan 

demikian, struktur kalimat (7b dan c) berikut masih gramatikal dan 

berterima, sedangkan struktur kalimat (7a dan d) tidak gramatikal 

dan tidak berterima, baik secara semantis maupun sintaktis. 

 (7) a.  *Kebutuhan unsur hara fitoplankton tergantung.  

       b.  Kebutuhan unsur hara fitoplankton tergantung      

struktur fitoplankton.  

      c.   Pada struktur fitoplankton  kebutuhan unsur hara  

fitoplankton tergantung. 

      d. *Struktur fitoplankton kebutuhan unsur hara  

fitoplankton tergantung  

Teknik penyisipan unsur (intrusi) digunakan untuk menguji 

data sejauh mana di antara V  Prep dan Pel itu dapat disisipkan 

fungsi sintaksis lain. Penyisipan unsur bahasa lain dapat dilakukan 

di antara V dan Prep atau di antara Prep dan Pel. Hal ini dapat 

digambarkan melalui contoh berikut. 

 (8)  Intuisi kebahasaan juga dijadikan sebagai sumber data. 

Prep sebagai setelah V dijadikan pada kalimat (8) tersebut 

bersifat opsional, sehingga hal itu berpotensi ditiadakan, 

sedangkan Pel sumber data bersifat obligatoris, sehingga unsur 

tersebut tidak dapat dielipskan. Di antara V dan Prep pada kalimat 

tersebut berpotensi disisipkan satuan bahasa lain, misalnya frasa 

oleh peneliti, tetapi satuan bahasa tersebut tidak dapat disisipkan 

di antara Prep dan Pel. Jika di antara V dan Prep disisipkan satuan 

bahasa lain, Prep sebagai tersebut menjadi wajib hadir. Atas dasar 

hal tersebut, struktur kalimat  (8a, d, dan e) berikut ini tidak 
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gramatikal dan tidak berterima, sedangkan struktur kalimat (8b 

dan c) gramatikal dan  berterima. 

(8) a.  *Intuisi kebahasaan juga dijadikan.  

      b.  Intuisi kebahasaan juga dijadikan      sumber data. 

      c.  Intuisi kebahasaan juga dijadikan oleh peneliti  

          sebagai sumber data. 

     d. *Intuisi kebahasaan juga dijadikan oleh peneliti       

          sumber data. 

     e  *Intuisi kebahasaan juga dijadikan sebagai oleh  

         peneliti sumber data. 

Teknik pengulangan unsur (repetisi) digunakan untuk 

menguji data apakah Pel V  Prep itu dapat divariasikan dengan 

pengulangan atau tidak. Hal ini dapat digambarkan melalui contoh 

kalimat berrikut. 

(9)   Secara umum bahasa Bali dibagi menjadi empat  

       tingkatan. 

(10)  Pengajaran sastra di lapangan bergantung kepada  

        gurunya.  

Prep menjadi setelah V dibagi pada kalimat (9) tersebut bersifat 

opsional sehingga berpotensi dielipskan, sedangkan Pel empat 

tingkatan bersifat obligatoris sehingga tidak dapat dielipskan. 

Demikian pula, Prep kepada setelah V bergantung pada kalimat 

(10) bersifat opsional sehingga berpotensi dielipskan, sedangkan 

Pel gurunya bersifat obligatoris sehingga tidak dapat dielipskan. 

Namun, secara sintaktis dan semantis, Pel pada kalimat (9) tidak 

dapat divariasikan dengan bentuk ulang empat-empat tingkatan, 

sedangkan Pel pada kalimat (10) berpotensi divariasikan dengan 

bentuk ulang guru-gurunya. Dengan demikian, struktur kalimat 

(9b) dan (10b, c, dan d) di bawah ini gramatikal dan  berterima, 

sedangkan struktur kalimat (9a, c dan d) dan (10a) tidak gramatikal. 

 (9)  a.  *Secara umum bahasa Bali dibagi.  

       b.    Secara umum bahasa Bali dibagi        empat  

  tingkatan. 

       c.  *Secara umum bahasa Bali dibagi menjadi empat- 

empat tingkatan. 

       d.  *Secara umum bahasa Bali dibagi        empat- 

empat tingkatan. 
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(10)  a. *Pengajaran sastra di lapangan bergantung.  

        b.  Pengajaran sastra di lapangan bergantung        

  gurunya.  

        c.   Pengajaran sastra di lapangan bergantung kepada  

  guru-gurunya.  

        d.   Pengajaran sastra di lapangan bergantung         

  guru-gurunya.  

Bertitik tolak dari metode dan teknik pengkajian yang 

digunakan, ada beberapa teori dasar yang diterapkan, antara lain 

teori yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1984); Lincoln 

dan Guba (1985); Sudaryanto (1988a dan 1988b); Moleong (1988); 

Muhadjir (1989); Brannen (1993); Djajasudarma (1993 dan 1997); 

dan Straus dan Corbin (terjemahan: Ghony, 1997), serta Alwasilah 

(2002). Selain itu, digunakan pula referensi lain sebagai bahan 

pertimbangan dan perbandingan.  

  

1. 5   Sumber Data Kajian 

Sumber data (lokasi) kajian linguistik tersebut adalah karya 

ilmiah, buku ilmiah, dan laporan ilmiah (disertasi, tesis, dan skripsi). 

Sumber data yang berupa karya ilmiah diambil dari risalah pada 

Kongres Bahasa Indonesia VII yang telah dicetak dalam bentuk 

buku berjudul Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi (Alwi, 

Sugono, dan Zaidan , sebagai Penyunting, 2000). Sumber data 

yang berupa buku ilmiah diambil Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar 

Populer (Suriasumantri, 1985). Sumber data yang berupa laporan 

penelitian dipilih tiga jenis, yakni disertasi, tesis, dan skripsi. Pada 

setiap jenis tersebut diambil dua buah, yakni satu buah laporan 

penelitian bidang kebahasaan dan satu buah laporan penelitian 

bidang nonkebahasaan. Dengan demikian, ada enam buah laporan 

penelitian yang digunakan sebagai sumber data yang bervariasi 

dilihat dari jenjang/strata, latar belakang bidang ilmu, dan 

penulisnya. Daftar sumber data kajian tersebut terlampir pada 

bagian akhir buku ini. 

 

  



18 PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA 

 

 
 

 

bab  

KONSTRUKSI SINTAKSIS,  

FUNGSI-FUNGSI SINTAKSIS, DAN  

PELENGKAP VERBA + PREPOSISI 
 

 

 

2. 1    Pengantar 

 Masalah sentral dalam kajian ini adalah penggunaan Pel 

pada kalimat yang predikatnya diisi oleh V yang diikuti Prep. Oleh 

karena kehadiran Prep dan Pel setelah V tersebut ada yang  bersi-

fat wajib dan ada yang bersifat tidak wajib, di antara V dan Prep 

yang menyertainya digunakan tanda  “  “,  demikian pula di antara 

Prep dan Pel yang mengikutinya. Atas dasar rumusan masalah 

dalam penelitian ini, konsep-konsep teoretis yang terkait dan perlu 

dikaji terlebih dahulu, antara lain perihal konstruksi sintaksis; 

fungsi-fungsi sintaksis dalam kalimat lengkap; pola kalimat dasar 

dan tipe struktur kalimat; perihal Pel; ciri-ciri Pel; fungsi, bentuk, 

kategori, dan peran/makna Pel; tipe dan pemarkah Pel; perihal Pel 

V  Prep; struktur V  Prep; perihal V dan Prep. 

 

2. 2    Konstruksi Sintaksis 

2. 2. 1    Sintaksis 

Sehubungan dengan istilah sintaksis, dalam A Course in 

Modern Linguistics (Hockett, 1969) dapat dijumpai tiga istilah yang 

berkaitan, yakni syntactic, syntactical, dan syntax. Kedua istilah 

yang pertama (syntactic dan syntactical) merupakan bentuk kata 

sifat (adjektif) yang lazim diindonesiakan menjadi sintaktis (lihat 

EYD: Badudu, 1996). Istilah syntax dalam bahasa Inggris merupakan 

bentuk kata benda (nomina) yang berpadanan dengan istilah 
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sintaksis dalam BI. Istilah sintaksis dalam BI tersebut diambil secara 

langsung (dengan penyesuaian tata tulis) dari bahasa Belanda 

syntaxis (Ramlan, 1996:21). Selanjutnya, dalam penelitian ini 

digunakan kata sintaksis sebagai kata benda dan kata sintaktis 

sebagai bentuk kata sifat dari kata benda sintaksis tersebut. 

Sebagai istilah dalam ilmu bahasa, sintaksis merupakan 

salah satu bidang tata bahasa yang mengkaji permasalahan frasa, 

klausa, dan kalimat, bahkan juga wacana (lihat Kridalaksana, 1985; 

Chaer, 1994; Ramlan, 1996; dan Verhaar, 1996). Namun, bentuk 

satuan bahasa terbesar yang menjadi objek kajian dalam penelitian 

ini dibatasi pada bentuk kalimat. Alasannya, persoalan fungsi-

fungsi sintaksis (S, P, O, Pel, dan K) berada dalam lingkup struktur 

kalimat.  

Dalam sebuah kalimat (lengkap)  terdapat satuan-satuan 

bahasa yang ber-bentuk  konstruksi dan konstruksi-konstruksi itu 

memiliki fungsi sintaksis tertentu dalam kalimat. Istilah konstruksi 

(construction) merujuk pada sebuah banguan dari dua atau lebih 

satuan bentuk yang lebih kecil. Konsep ini relevan dengan 

pendapat Hockett (1969:164) bahwa konstruksi merupakan sebuah 

pola untuk membangun komposit-bentuk dari kelas-kelas bentuk 

yang lebih kecil atau spesifik. 

Unsur langsung (UL) sebuah konstruksi dapat berupa kata 

(morfem bebas), tetapi dapat pula berupa morfem bebas dan 

terikat. Jika sebuah konstruksi yang UL-nya berupa kata dan 

hubungan antara unsur langsung tersebut bersifat terbuka/longgar 

(misalnya, di kampus, giliran pertama, ia malas), hal tersebut 

dinamakan konstruksi sintaksis. Apabila sebuah konstruksi yang 

UL-nya berupa morfem bebas dan morfem terikat (misalnya, 

berjalan, kebaikan, dan tunasusila) atau  morfem  bebas dan  mor-

fem  bebas,  tetapi  hubungan antara UL-nya bersifat 

tertutup  (misalnya, duta besar,  ibu kota, dan sarung tangan), hal 

tersebut dinamakan konstruksi morfologis. Bentuk konstruksi 

morfologis yang terakhir tersebut biasanya disebut kata majemuk 

(compound word). 

Dalam konstruksi sintaksis tersebut kata merupakan unsur 

terkecilnya. Kata sebagai unsur terkecil dalam konstruksi sintaksis 

bersifat bebas. Artinya, dalam pemakaian bahasa (tuturan), kata 
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telah dapat berdiri sendiri tanpa harus didahului atau disertai 

satuan linguistik yang lain. Oleh sebab itu, kata sering disebut 

bentuk bebas paling kecil (lihat Hockett, 1969; Verhaar, 1996). 

Atas dasar bentuk, kata dapat dikelompokkan menjadi kata 

tunggal, kata kompleks, dan kata majemuk (Kridalaksana, 1986: 

33). Kata tunggal merupakan bentuk kata yang belum mengalami 

afiksasi, reduplikasi, abreviasi, atau pemajemukan (misalnya, 

datang, tinggal), sedangkan kata kompleks merupakan kata yang 

dibentuk melalui proses afiksasi (misalnya, berteduh) reduplikasi 

(misalnya, ramai-ramai), atau abreviasi (misalnya, honor). Semen-

tara itu, kata majemuk merupakan kata yang dibentuk melalui 

proses penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu kesatuan 

bentuk dan makna (misalnya, ibu kota).  

Kata tunggal tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

pembentukan kata jadian berikutnya, baik melalui afiksasi, redupli-

kasi, abreviasi, maupun pemajemukan sehingga kata tunggal biasa 

dinyatakan sebagai kata dasar. Sementara itu, kata kompleks dan 

kata majemuk merupakan kata bentukan baru berdasarkan bentuk 

(kata) dasar tertentu. Oleh sebab itu, kata kompleks dan kata 

majemuk tersebut sering dinyatakan sebagai kata jadian atau kata 

turunan, yakni kata yang diturunkan dari bentuk dasarnya, baik 

melalui proses afiksasi, reduplikasi, maupun pemajemukan (lihat 

Ramlan, 1978; Keraf, 1991).  

Dilihat dari segi makna, kata dapat dibedakan atas kata 

penuh (full word), yakni kata yang telah memiliki makna leksikal 

(misalnya, terbang, pohon, indah) dan kata tugas (function word), 

yakni kata yang tidak memiliki makna leksikal, tetapi hanya 

memiliki makna gramatikal (lihat Samsuri, 1985; Alwi dan kawan-

kawan, 1998). Makna satu kata tugas tidak ditentukan oleh kata itu 

sendiri secara lepas, tetapi oleh kaitan kata tugas itu dengan kata 

lain dalam konstruksi sintaksis. Misalnya, kata tugas dari baru akan 

memiliki makna apabila dirangkai dengan kata lain, misalnya dari 

kota. Dilihat dari perannya dalam konstruksi sintaksis, kata tugas 

dikelompokkan atas lima jenis, yakni preposisi, konjungtor, 

interjeksi, artikula, dan partikel penegas (Alwi dan kawan-kawan, 

1998: 288). Di antara kelima jenis kata tugas tersebut, preposisilah 

yang relevan dengan permasalahan penelitian ini sehingga hal 
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tersebut perlu pembahasan lebih lanjut yang akan dikupas 

seperlunya pada subpembicaraan “perihal preposisi”(subbagian 2. 

9. 2).  

Atas dasar hal tersebut dapat dinyatakan bahwa konstruksi 

sintaksis merupakan sebuah konstruksi yang UL-nya berupa kata 

dan hubungan di antara UL-nya bersifat longgar atau terbuka. 

Bertitik tolak dari konsep tersebut, bentuk konstruksi sintaksis 

dalam penelitian ini dapat berupa frasa, klausa, atau kalimat. Ketiga 

bentuk konstruksi sintaksis tersebut perlu dibahas lebih lanjut 

karena memiliki relevansi yang cukup erat dengan persoalan 

bentuk Pel yang dikaji dalam penelitian ini. Artinya, bentuk Pel itu 

berpotensi berupa frasa, klausa, bahkan berupa kata. Persoalan 

konstruksi sintaksis yang berupa kalimat perlu dibahas pula karena 

pengkajian Pel terkait dengan fungsi-fungsi sintaksis lain, 

khususnya fungsi sintaksis P dalam struktur kalimat yang mengan-

dung Pel. Jadi, persoalan frasa, klausa, dan kalimat perlu dikete-

ngahkan lebih dahulu sebelum membahas masalah  Pel  V   Prep.  

 

2. 2. 2   Frasa  

Istilah frasa dalam bahasa Indonesia sering pula dinyatakan 

frase (lihat Kridalaksana dan kawan-kawan, 1985; Ramlan, 1996) 

dan ada yang menerjemah-kannya menjadi kelompok kata (lihat 

Wojowasito, 1970; Fokker, 1972) . Atas dasar istilah terjemahan 

tersebut, berarti bahwa UL sebuah frasa selalu lebih dari satu 

satuan bahasa.  Karena  frasa sebagai salah satu bentuk konstruksi 

sintaksis, unsur terkecilnya  selalu  berupa kata  dan  hubungan  

antara unsur yang mem-bentuknya bersifat longgar. Artinya, di 

antara unsur pembentuk frasa dapat disisipkan bentuk kata lain 

dan hasil bentukannya masih berterima. Di samping itu, jika berada 

dalam konstruksi sintaksis yang lebih besar, misalnya klausa, frasa 

tidak melampaui batas satu fungsi sintaksis dalam klausa. Artinya, 

frasa hanya menduduki satu fungsi sintaksis S, P, O, Pel, atau K.  

Misalnya,  

 (1)   Para siswa   sedang mempelajari   buku sejarah baru    di kelas. 
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Frasa-1                  Frasa-2                     Frasa-3             Frasa-4   

S                            P                               O                     K 

Frasa-1, frasa-2, dan frasa-4 pada contoh (1) tersebut 

masing-masing dibangun oleh dua kata sehingga proses pemben-

tukannya tidak menimbulkan persoalan. Berlainan halnya dengan 

frasa-3, frasa ini terdiri dari tiga kata sehingga proses  pemben-

tukannya  sering  menimbulkan  persoalan,  misalnya  apa-kah UL 

frasa-3 tersebut terdiri dari frasa buku sejarah dan kata baru atau 

terdiri dari UL kata  buku  dan  frasa  sejarah baru.  Kedua  alterna-

tif  tersebut  dapat dibenarkan dengan maknanya yang berbeda. 

Kemungkinan pertama bermakna ‘yang baru adalah buku’, 

sedangkan kemungkinan kedua bermakna ‘yang baru adalah 

sejarah’. Demikian seterusnya, jika frasa itu beranggotakan tiga 

kata atau lebih, kemungkinan terbentuknya bisa beberapa 

alternatif yang bergantung pada makna yang dibebankan padanya. 

 Atas dasar uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa frasa 

merupakan salah satu bentuk konstruksi sintaksis yang 

beranggotakan dua kata atau lebih dan satuan gramatis itu tidak 

melebihi batas satu fungsi sintaksis. Simpulan ini selaras dengan  

pendapat  Ramlan (1996:151)  bahwa  frasa  merupakan  satuan 

gramatis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak 

melampaui batas fungsi unsur klausa. Hal yang senada dikemuka-

kan pula oleh ahli bahasa lain bahwa frasa merupakan satuan 

gramatis (satuan gramatikal) yang beranggotakan dua kata atau 

lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis dan bersifat 

nonpredikatif (lihat Kridalaksana, 1985; dan Chaer, 1994). Hal ini 

menunjukkan bahwa anggota frasa tidak mencerminkan sebagai 

klausa. Dengan demikian, frasa berada satu tingkat di bawah 

klausa dan satu tingkat di atas kata. 

Dalam teori linguistik Tata Bahasa Generatif Transforma-

sional (Transfor-mational Generative Grammar) yang sering disebut 

teori TGT, konsep frasa sedikit berbeda dengan apa yang telah 

dikemukakan di atas. Konsep frasa dalam teori TGT tidak mengacu 

pada jumlah unsur yang membentuknya, tetapi lebih menekankan 

pada  “potensi”  satuan  gramatis  yang  ada  (lihat Chomsky,  1972;  

dan Radford, 1988). Artinya, meskipun satuan gramatis itu hanya 

berupa sebuah kata dapat dikatakan sebagai frasa apabila kata 
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tersebut dapat dikembangkan menjadi satuan gramatis yang lebih 

besar. Misalnya,  kata  rumah  dapat  dinyatakan frasa nomi-nal 

(FN) karena kata tersebut berpotensi dikembangkan menjadi 

satuan bahasa rumah itu, rumah baru itu, rumah orang kaya itu, 

dan frasa tersebut dapat menduduki fungsi sintaksis tertentu 

dalam klausa atau kalimat.  

Hal tersebut berbeda dengan kata dan dan atau, kedua 

kata ini tidak dapat dinyatakan sebagai frasa karena tidak dapat 

dikembangkan menjadi satuan gramatis yang lebih besar dan 

kedua kata tersebut tidak mungkin dapat menduduki fungsi 

sintaksis tertentu dalam klausa  atau  kalimat.  Kedua   kata  ter-

sebut  (dan,  atau,  dan  yang  sejenis) dikategorikan   sebagai   

kata  penghubung  (konjungtor)  yang   bertugas  menjembatani 

hubungan semantis antara kata, antara frasa, atau antara klausa. 

Oleh sebab itu, kata-kata seperti itu oleh Samsuri (1985) dikate-

gorikan sebagai kata tugas (function word). Oleh karena kajian ini 

bertitik tolak dari teori linguistik modern (linguistik struktural), 

konsep frasa pertamalah yang digunakan, yakni frasa merupakan 

bentuk konstruksi sintaksis yang beranggotakan dua kata atau 

lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa.  

Dilihat dari sifat hubungan antara unsur pembentuknya, konstruksi 

sintaksis (frasa) dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kons-

truksi endosentris dan  eksosentris (lihat Bloomfield, 1964; Hockett, 

1969; Kridalaksana dan kawan-kawan., 1985; dan Ramlan, 1996). 

Sebuah konstrtuksi sintaksis dikategorikan sebagai konstruksi 

endosentris apabila konstruksi yang bersangkutan memiliki 

distribusi yang sama dengan salah satu atau kedua UL-nya. 

Sebaliknya, sebuah konstruksi sintaksis dapat dikategorikan 

konstruksi  eksosentris apabila konstruksi yang bersangkutan tidak 

memiliki distribusi yang sama dengan salah satu atau kedua UL-

nya. Kedua hal tersebut dapat diperjelas dengan contoh berikut. 

 (2)   a. ujian kualifikasi                 c.  baik tetapi sempit 

        b. simpulan dan saran          d.  upah atau hadiah 

 

(3)   a. di rumah teman                  c.  kepada orang itu 

   b. dari kantor pusat                d.  pada hari libur 
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 Contoh (2) tersebut merupakan konstruksi endosentris, 

sedangkan contoh (3) tergolong konstruksi eksosentris. Dilihat dari 

sifat hubungan antara unsur pembentuknya,  contoh (2a) dikate-

gorikan ke dalam jenis konstruksi endosentris atributif  atau  sub-

ordinatif  karena  konstruksi  itu  terdiri dari unsur pokok (head) 

ujian  dan  unsur  penjelas (attribute)  kualifikasi.  Berbeda  halnya  

dengan contoh  (2b, 2c, dan 2d), konstruksi-konstruksi tersebut 

dikategorikan sebagai konstruksi endosentris koordinatif karena 

unsur pembentuknya bersifat sejajar, tidak ada unsur yang menjadi 

inti dan penjelas atau tidak ada unsur yang di-terangkan dan 

menerangkan (D-M atau M-D). Namun, dilihat dari makna hu-

bungan  antara  unsur  pembentuknya,  contoh  (2b)  menunjukkan  

hubungan  penjumlahan (additive) yang dimarkahi oleh pemakaian 

kata tugas dan, serta, atau  

koordinator tanwujud (zero), misalnya bapak ibu yang berarti 

‘bapak dan ibu’. Selain itu, ada pula frasa endosentris koordinatif 

yang dimarkahi oleh pasangan koordinator (misalnya, dan … juga, 

baik … maupun, bukan …melainkan), contohnya, bukan dia 

melainkan saya, baik sekarang maupun lusa. Kata yang bergaris 

bawah pada contoh frasa terakhir ini merupakan koordinator 

sehingga bentuk frasa tersebut oleh Djajasudarma (1997:15) 

disebutnya frasa endosentris koordinatif berkoordinator, sedang-

kan Samsuri (1994: 296-297) menyebutnya frasa endosentris serial 

emfatik.  

Frasa-frasa yang menggunakan pemarkah aditif tersebut 

dapat dikategorikan sebagai konstruksi endosentris koordinatif 

penjumlahan atau penambahan. Contoh (2c) menunjukkan 

hubungan pertentangan (disjunctive) yang ditandai oleh kata tugas 

tetapi, tapi atau yang sejenis sehingga hal ini biasa disebut 

konstruksi endosentris koordinatif  pertentangan, dan  contoh (2d)  

menunjukkan  hubungan  pemilihan  (alternative) yang ditandai 

oleh kata tugas atau sehingga sering disebut konstruksi 

endosentris koordinatif pemilihan. 

Contoh (3a, b, c, dan d), unsur langsungnya masing-masing 

terdiri dari  direktor  yang  berupa  preposisi  di,  dari,  pada,  

kepada  dan  poros (axis) yang berupa frasa rumah teman, kantor 
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pusat, orang itu, hari libur sehingga konstruksi sintaksis seperti ini 

disebut konstruksi eksosentris direktif preposisional.  

 Untuk memperjelas perbedaan distribusi antara konstruksi 

endosentris dan eksosentris di atas, berikut ini dikemukakan 

beberapa contoh kalimat. 

(4)  a.  Mereka mengikuti ujian kualifikasi. 

       b.  Mereka mengikuti ujian. 

 (5)  a.  Simpulan dan saran terletak pada akhir laporan. 

        b.  Simpulan terletak pada akhir laporan. 

        c.  Saran terletak pada akhir laporan.  

(6)  a.   Mereka tinggal di rumah teman. 

  b.  *Mereka tinggal di.  

       c.  *Mereka tinggal rumah teman. 

 Konstruksi sintaksis ujian kualifikasi pada (4a) berdistribusi 

sama dengan ujian pada (4b) dan konstruksi sintaksis simpulan dan 

saran pada (5a) berdistribusi sama dengan simpulan pada (5b) dan 

saran pada (5c) sehingga kalimat (4b), (5b), dan (5c) tersebut tetap 

berterima. Berbeda dengan hal tersebut, konstruksi sintaksis di 

rumah teman pada (6a) tidak berdistribusi sama dengan  di dan 

rumah teman sehingga kalimat (6b) dan (6c) tersebut tidak 

berterima. 

Bertitik tolak dari konsep frasa di atas, konstruksi-konstruksi 

sintaksis (2) dan (3) di atas semuanya adalah frasa. Oleh sebab itu, 

frasa sebagai salah satu bentuk konstruksi sintaksis dapat 

diklasifikasikan pula atas frasa endosentris dan frasa eksosentris. 

Frasa endosentris dikelompokkan atas frasa endosentris atributif 

atau subordinatif (pada contoh 2a), frasa  endosentris  koordinatif  

aditif (pada contoh 2b), frasa endosentris koordinatif disjungtif 

(pada contoh 2c), dan frasa endosentris koordinatif alternatif (pada 

contoh 2d). Di samping itu, masih ada satu jenis lagi, yakni frasa 

endosentris apositif, misalnya frasa Abdurrahman Wahid, Presiden 

IV RI pada kalimat Abdurrahman Wahid, Presiden IV RI, adalah 

seorang ulama. Kedua UL frasa tersebut  (Abdurrahman  Wahid  

dan  Presiden IV RI)  berdistribusi sama dengan frasa secara 

keseluruhan, tetapi UL kedua Presiden IV RI sekaligus memberikan 

penjelasan atau penegasan terhadap UL pertama Abdurrahman 

Wahid. Oleh sebab itu, UL kedua merupakan aposisi terhadap UL 
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pertama sehingga frasa yang demikian dinamakan frasa endo-

sentris apositif. 

 Konstruksi sintaksis (3a -- 3d) di atas dapat pula disebut 

frasa eksosentris direktif preposisional karena satuan gramatis 

tersebut masing-masing terdiri dari UL preposisi sebagai direktor 

dan UL lain (kata atau frasa) sebagai poros (axis). Di samping itu, 

ada pula frasa eksosentris direktif yang direktornya berupa kata 

sandang atau artikel (seperti: si, sang), misalnya  si botak, sang guru 

sehingga konstruksi sintaksis seperti ini disebut frasa eksosentris 

direktif artikel.  

 Selain kedua bentuk konstruksi eksosentris tersebut 

(eksosentris direktif preposisional dan artikel), Djajasudarma (1997: 

16-17) menyebutkan dua jenis konstruksi eksosentris yang lain, 

yakni konstruksi eksosentris konektif dan konstruksi eksosentris 

objektif. Pada jenis yang pertama ditandai oleh kehadiran konektor 

(misalnya, adalah, merupakan) yang bertugas menghubungkan 

unsur sebelum dan sesudahnya, misalnya adalah seorang warta-

wan pada kalimat  Doni  adalah  seorang  wartawan.   Namun,  

apabila   hal   tersebut  dibandingkan dengan bahasa Inggris, ben-

tuk konstruksi konektif (connective construction) dalam bahasa 

Inggris digolongkan sebagai bentuk klausa,  misalnya is a good boy 

pada kalimat He is a good boy (lihat Hockett, 1969: 204). Pada jenis 

yang kedua ditandai oleh kehadiran O yang didahului verba (V), 

misalnya mengambil batu pada kalimat Para pendemo mengambil 

batu. Menurut hemat saya, bentuk konstruksi eksosentris objektif 

mengandung  ciri  predikatif  yang  tercermin  pada  unsur  verba.  

Oleh sebab itu, konstruksi eksosentris objektif dapat dikelom-

pokkan ke dalam klausa.  

 

2. 2. 3   Kalimat 

Kalimat sebagai salah satu bentuk konstruksi sintaksis perlu 

dikaji lebih dahulu sebelum membahas permasalahan dalam 

penelitian ini. Dalam berbagai buku linguistik atau tata bahasa, 

pengertian kalimat sangat bervariasi. Keseluruhan konsep yang ada 

itu dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yakni konsep 

kalimat secara tradisional dan konsep kalimat secara struktural. 
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Pengertian kalimat secara tradisional sekurang-kurangnya 

mengandung tiga konsep pokok, yakni berbentuk kumpulan/-

rangkaian kata (ujaran), mengandung maksud (pengertian), dan  

menyatakan pikiran lengkap (lihat Alisjahbana, 1949; Mees, 1950; 

Poedjawijatna dan Zoetmulder, 1955; Hadidjaja, 1965), sedangkan 

pengertian kalimat secara struktural mengandung tiga konsep 

dasar juga, tetapi berbeda, yakni berbentuk satuan gramatis (kata, 

frasa, atau klausa), dapat berdiri sendiri atau bebas (tidak terikat 

atau menjadi bagian dari konstruksi yang lebih besar), dan dibatasi 

oleh kesenyapan awal dan kesenyapan akhir  yang berupa intonasi 

final/akhir (lihat Bloomfield, 1964; Hockett, 1969; Cook, 1971; 

Kentjono, 1982;  Keraf, 1991; dan Ramlan, 1996). 

Konsep kalimat secara tradisional itu tampak didasari oleh 

suatu hakikat bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang 

secara langsung digunakan dalam  proses berbahasa  sehingga   di  

dalamnya  terdapat   rangkaian kata  dan  pikiran lengkap.  Keleng-

kapan  pikiran sebuah kalimat barangkali dapat dipahami jika hal 

tersebut ada dalam pemakaian bahasa secara nyata karena konteks 

penggunaan bahasa, baik konteks kalimat maupun konteks situasi, 

akan menentukan kelengkapan pikiran tersebut. Namun, konsep 

rangkaian kata tersebut menim-bulkan pertanyaan karena satuan 

gramatis yang menjadi wujud lahir kalimat dapat  juga   hanya  

berupa   kata   (bukan   rangkaian  kata).   

Di samping  itu,  sebuah kalimat yang digunakan oleh  

pemakai bahasa tidak hanya berupa unsur segmental, tetapi harus 

ada unsur suprasegmental (prosodi), terutama berupa intonasi 

final yang menandai bahwa satuan gramatis itu telah berdiri 

sendiri. Oleh sebab itu,  konsep  kalimat  secara  strukturallah  yang  

lebih realistis karena telah tercermin adanya unsur segmental yang 

berupa satuan gramatis (kata, frasa, atau klausa) dan disertai unsur 

prosodi terutama intonasi final yang membatasi satuan gramatis 

tersebut telah berdiri sendiri. Dengan demikian, secara struktural 

dapat dinyatakan bahwa kalimat merupakan bentuk satuan 

gramatis (dapat berupa kata, frasa, atau klausa) yang diakhiri 

intonasi final. Jika dituliskan, kalimat dimulai dengan huruf kapital 

dan diakhiri tanda intonasi final yang berupa tanda titik (berita), 

tanda tanya (pertanyaan), atau tanda seru (seruan), sedangkan jika 
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dilisankan, kalimat dimulai dengan kesenyapan awal dan diakhiri 

kesenyapan akhir (intonasi final). Konsep kalimat secara struktural 

inilah yang akan digunakan sebagai titik tolak dalam kajian ini.  

Bertitik tolak dari pengertian kalimat secara struktural 

tersebut, secara lahiriah unsur dasar kalimat dapat berbentuk kata, 

frasa, atau klausa. Apabila unsur dasar  sebuah  kalimat  berupa  

klausa  yang  utuh,  kalimat yang bersangkutan  tergolong  kalimat 

lengkap,  Bloomfield (1964) menyebutnya kalimat favorit (favorite 

sentence), Hockett (1969),  Keraf (1973 dan 1991), dan Chaer (1994) 

menyebutnya kalimat mayor (major sentence). Sebaliknya, jika 

unsur dasar sebuah kalimat  berupa kata atau frasa yang hanya 

menduduki salah satu fungsi sintaksis kalimat  yang  bersangkutan  

tergolong  kalimat  tidak lengkap, Bloomfield (1964), Hockett  

(1969), Keraf (1973 dan 1991), dan Chaer (1994) menyebutnya  

kalimat  minor  (minor sentence).  

Kalimat tidak lengkap dapat pula berupa satuan unsur yang 

terdiri dari fungsi sintaksis P-O, P-Pel, atau P-K. Walaupun  hal ini  

tergolong klausa (Ramlan, 1996), bentuk tersebut tetap sebagai 

klausa tidak lengkap sehingga jika berdiri sebagai kalimat, hal itu 

tetap menjadi kalimat tidak lengkap. Masalah ini tidak dibicarakan 

lebih lanjut karena fokus kajian ini adalah kalimat lengkap. Sebuah 

kalimat lengkap pasti berupa klausa yang unsur minimalnya adalah 

SP. 

Klausa sebagai salah satu bentuk konstruksi sintaksis 

bersifat predikatif. Artinya, bentuk konstruksi tersebut minimal 

terdiri dari dua komponen yang masing-masing berfungsi sebagai 

S dan P. Oleh sebab itulah, Kridalaksana dan kawan-kawan 

(1985:151) menjelaskan bahwa klausa merupakan satuan gramatis 

berupa gabungan kata yang minimal terdiri atas S dan P yang 

berpotensi menjadi kalimat, sedangkan Ramlan (1996: 89) 

menjelaskan bahwa klausa merupakan satuan gramatis yang terdiri 

dari SP, baik disertai O, Pel, K maupun tidak.  

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut berarti bahwa unsur 

inti sebuah klausa adalah S dan P sehingga konstruksi sintaksis 

klausa berpotensi menjadi kalimat lengkap karena sebuah kalimat 

lengkap dapat hanya terdiri atas unsur yang berfungsi sebagai S 

dan P. Namun, dalam pemakaian bahasa seringkali terjadi  sebuah  
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kalimat  yang unsur  S-nya  dielipskan.  Hal  ini sering dijumpai 

dalam kalimat jawaban dan dalam kalimat kompleks sebagai akibat 

dari penggabungan beberapa klausa, misalnya: 

(7)  Sedang belajar. (sebagai jawaban atas kalimat  

      pertanyaan, Anak-anak sedang mengapa?). 

(8)  Ketika para demostran datang menyampaikan  

      tuntutannya,  sang Direktur diam memikirkan solusi  

 jawabannya. 

Kalimat (7) berupa sebuah klausa sedang belajar yang 

hanya terdiri dari satu fungsi sintaksis P. Unsur fungsi sintaksis S 

dielipskan karena hal itu sebagai jawaban singkat atas pertanyaan 

Anak-anak sedang mengapa? Bentuk lengkap klausa tersebut 

adalah anak-anak sedang belajar. 

Kalimat (8) tersebut terdiri dari empat klausa, yakni (a) para 

demonstran datang yang terdiri dari S dan P; (b) menyampaikan 

tuntutannya yang terdiri dari P dan O; (c) sang Direktur diam yang 

terdiri dari S dan P; dan (d) memikirkan solusi jawabannya  yang 

terdiri dari P dan O. Akibat penggabungan klausa (a) dengan 

klausa (b), unsur S pada klausa (b) dihilangkan karena hal itu sama 

dengan unsur S pada klausa (a). Demikian pula akibat pengga-

bungan klausa (c) dengan klausa (d), unsur S pada klausa (d) 

dihilangkan karena hal itu sama dengan unsur S pada klausa (c). 

Bentuk lengkap klausa-klausa tersebut adalah (a) para demonstran 

datang; (b) para demonstran menyampaikan tuntutannya; (c) sang 

Direktur diam; dan (d) sang Direktur memikirkan solusi jawaban-

nya. 

Dari penjelasan contoh (7) dan (8) di atas tersirat bahwa 

fungsi sintaksis yang  cenderung hadir  dalam  klausa  adalah  P.  

Fungsi  sintaksis  lain mungkin ada, mungkin pula tidak ada, hal ini 

bergantung kepada konteks penggunaan klausa.  Artinya, kalau-

pun ada dua klausa yang digabungkan menjadi sebuah kalimat, 

jika unsur S pada setiap klausa yang digabungkan itu berlainan, 

unsur S pada klausa kedua tidak dapat dihilangkan, misalnya 

klausa Presiden tidak mengindahkan isi memorandum pertama dan 

klausa DPR akan menggulirkan memorandum kedua  digabungkan 

dengan menggunakan konjungsi kondisional apabila  menjadi 

sebuah kalimat Apabila Presiden tidak mengindahkan isi memoran-
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dum pertama, DPR akan  menggulirkan memorandum kedua.  

Fungsi  sintaksis   S   yang  berupa  DPR  pada  klausa  kedua da-

lam kalimat kompleks tersebut tidak dapat dihilangkan karena hal 

itu berbeda dengan S yang diisi kata Presiden pada klausa 

pertama. Demikian pula unsur pengisi fungsi sintaksis yang lain, 

jika pengisi fungsi sintaksis pada klausa kedua tidak ada kesamaan 

dengan pengisi fungsi sintaksis pada klausa pertama, pengisi 

fungsi sintaksis pada klausa kedua tidak dapat dihilangkan atau 

dielipskan.  

Sebagai salah satu bentuk konstruksi sintaksis, klausa dapat 

dikelompokkan  menjadi beraneka ragam berdasarkan kriteria ter-

tentu. Kriteria yang sering digunakan, antara lain (1) kelengkapan 

atau kehadiran unsur pembentuknya, (2) struktur internalnya, (3) 

ada tidaknya kata negasi pada unsur P, (4) kategori unsur pengisi 

P, dan (5) distribusi unsurnya (Suhardi, Setiawan, dan Suhardi, 

1998: 29). Namun, di antara kelima kriteria tersebut hanya kriteria 

keempat yang perlu dikupas lebih lanjut karena hal tersebut 

relevan dengan masalah kajian ini. 

Berdasarkan kategori unsur (berupa kata atau frasa) pengisi 

fungsi sintaksis P, klausa dapat dikelompokkan atas klausa verbal 

(kerja) dan klausa nonverbal (nonkerja). Klausa verbal yaitu jenis 

klausa yang unsur pengisi P-nya  berkategori  verba,  sedangkan  

klausa  nonverbal, yakni jenis klausa yang  unsur pengisi P-nya 

berkategori  selain verba. Unsur pengisi P yang berkategori selain 

verba, antara lain kategori nomina (FN), adjektiva (FAdj), numera 

(FNum). Contoh (9a dan b) berikut merupakan klausa verbal, 

sedangkan contoh (10a, b, c dan d) merupakan klausa nonverbal. 
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 Selain bentuk klausa verbal dan klausa nonverbal tersebut, 

dalam kalimat kompleks sering dijumpai pula bentuk klausa relatif 

yaitu klausa yang diawali oleh pronomina relatif yang, misalnya 

yang saya sukai pada kalimat Anak yang saya sukai itu terpilih 

(lihat  Kridalaksana, 1982: 86). Pronomina relatif yang pada klausa 

relatif merupakan unsur yang digunakan untuk “mengantar” unsur 

pokok S (kata atau frasa nominal) pada klausa inti yang dikem-

bangkan ke dalam klausa secara keseluruhan. Klausa yang mengi-

kuti unsur pokok S pada klausa inti selalu didahului oleh 

pronomina relatif yang. Jika pronomina relatif tersebut ditiadakan, 

kalimat yang dihasilkan tidak gramatikal. Misalnya, kalimat (11a) 

berikut ini gramatikal, sedangkan kalimat (11b) tidak gramatikal. 

 (11) a.  Pembantu yang tinggal di rumah saya telah  

berkeluarga. 

         b. *Pembantu         tinggal di rumah saya telah  

berkeluarga. 

Apabila dilihat dari hubungan klausa relatif dengan unsur 

pokok S pada klausa inti, klausa relatif itu bersifat membatasi unsur 

pokok S pada klausa inti sehingga disebut klausa relatif restriktif. 

Sementara itu, dalam konstruksi apositif, seperti kandidat Presiden 

RI dalam kalimat Susilo Bambang Yudhoyono, kandidat Presiden RI 

akan menemui Megawati  hanya menjelaskan atau menegaskan 

unsur pokok S pada klausa inti (tidak membatasi) sehingga frasa 

kandidat Presiden RI tersebut bersifat nonrestriktif. Dengan kata 

lain, klausa relatif itu bersifat restriktif dan wajib hadir, sedangkan 

aposisi bersifat nonrestriktif dan tidak wajib hadir (lihat 
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Djajasudarma, dalam Sihombing dan kawan-kawan, Penyunting, 

1994: 104; Jacobs, 1995: 304; Djajasudarma, 1997: 25).  

Jika dilihat dari struktur kalimat secara keseluruhan, klausa 

relatif pada kalimat (11a) di atas tidak dapat berdiri sendiri dan 

menduduki fungsi sintaksi tertentu, misalnya sebagai Pel. Secara 

semantis, klausa relatif tersebut dapat dinyatakan sebagai atribut 

pembatas terhadap unsur pokok S pada klausa inti. Oleh sebab itu, 

dalam konteks kalimat secara keseluruhan klausa relatif tidak 

menduduki fungsi sintaksis Pel dalam kalimat.  

Dilihat dari jumlah klausa yang membentuknya, kalimat 

lengkap dibedakan atas kalimat tunggal (sederhana) dan kalimat 

majemuk (kompleks). Kalimat tunggal merupakan kalimat yang 

hanya terdiri dari satu klausa, baik disertai fungsi sintaksis O, Pel, 

atau K maupun tidak, sedangkan kalimat majemuk merupakan  

kalimat yang beranggotakan dua klausa atau lebih. Dilihat dari sifat 

hubungan antara klausa yang membentuknya, kalimat majemuk 

dibedakan atas kalimat majemuk setara (compound sentence) dan 

kalimat majemuk bertingkat (complex sentence), misalnya:  

 (12) Polisi telah melakukan pengamanan terhadap semua  

 ruang sidang. 

(13) Para kuli tinta telah datang sejak pukul 10.00, tetapi  

 sidang baru dibuka pukul 11.30.  

 (14) Ketika rapat kabinet baru berlangsung 15 menit, tiba- 

  tiba Presidenmeninggalkan ruang rapat. 

 (15) Para kuli tinta. (sebagai jawaban atas pertanyaan Siapa  

  yang datangsejak pukul 10.00?) 

 (16) Pengamanan. (sebagai jawaban atas pertanyaan Polisi  

  telah melakukan apa terhadap semua ruang sidang?) 

Kalimat (12) berupa sebuah klausa lengkap sehingga 

kalimat tersebut tergolong kalimat lengkap, tunggal. Kalimat (13) 

berupa dua klausa bebas yang digabungkan dengan konjungtor 

tetapi ‘pertentangan’ sehingga kalimat tersebut tergolong kalimat 

manjemuk setara pertentangan. Kalimat (14) berupa klausa terikat 

dan bebas yang digabungkan dengan konjungtor ketika 

‘kewaktuan’ yang menunjukkan sifat hubungan bertingkat, 

sehingga kalimat itu tergolong kalimat majemuk bertingkat 

hubungan kewaktuan. Kalimat (15) berupa frasa yang berfungsi 
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sebagai P (tidak terdapat fungsi sintaksis S) dan kalimat (16) 

berupa  kata yang berfungsi sebagai O (tidak terdapat fungsi 

sintaksis S dan P) sehingga kedua kalima ini tergolong kalimat 

tidak lengkap. 

 Selain kalimat itu dapat dikelompokkan atas kelengkapan 

unsur dan jumlah klausanya, kalimat dapat pula dikelompokkan 

berdasarkan yang lain, yakni tujuan, struktur internal, kategori 

unsur pengisi P, dan hubungan pelaku-tindakan. Di antara kriteria 

tersebut, kriteria yang langsung berkaitan dengan  kajian ini adalah 

pengelompokan kalimat atas dasar kategori unsur pengisi P.  

 Atas dasar kategori unsur pengisi P, kalimat dibedakan atas 

kalimat yang berpredikat  V  dan kalimat yang berpredikat non-V.  

Jenis yang kedua tersebut predikatnya dapat diisi oleh unsur yang 

berkategori nomina, adjektiva, numera, adverbia, atau pronomina. 

Pada jenis yang pertama, V-nya dapat berupa VAkt  atau VPsf. 

VAkt tersebut dapat berbentuk VAkTr, VAkSmTr, VAkInTr. Di 

samping itu, VAkTr tersebut dapat berupa VAkEkTr dan VAkDwTr 

(lihat Alwi dan kawan-kawan, 1998). Berikut ini disajikan contoh 

jenis-jenis kalimat tersebut.  

(17) a.  Semua tugas telah dikerjakan dengan baik oleh  

  mahasiswa. 

       b.  Pengiriman barang terhambat oleh kebijakan baru. 

       c.  Mahasiswa itu kehilangan kartu mahasiswa. 

(18) a.  Bu Dewi sering berbelanja di toserba. 

       b.  Kapan Anda berkirim surat kepada orang tuamu? 

       c.  Tumpukan sampah itu telah menggunung setinggi  

  rumah. 

(19) a.  Presiden memahami isi Memorandum I. 

       b.  Keadaan politik mempengaruhi pertumbuhan  

 ` ekonomi kita. 

(20) a.  Ayah mencarikan Doni pekerjaan sampingan. 

       b. Direktur perusahaan mengirimi karyawannya  

  bingkisan lebaran. 

(21) a.  Kegiatannya sepanjang hari membaca saja. 

       b.  Sedikit pun ia belum minum hingga siang ini. 

Kalimat (17) tersebut merupakan kalimat verbal pasif 

dengan P yang diisi oleh VPsf masing-masing  kata dikerjakan, 
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terhambat, dan kehilangan. Kalimat (18) merupakan kalimat verbal 

aktif taktransitif karena V pengisi P tidak dapat diikuti O.  

Kata/frasa  yang mngikuti V tersebut tidak berfungsi sebagai O, 

tetapi  berfungsi yang  lain.  Misalnya,  frasa  di toserba  pada  kali-

mat  (18a)  dan  setinggi rumah  pada kalimat  (18c)  masing-

masing  berfungsi sebagai  K. Sementara itu, kata surat pada 

kalimat (18b) berfungsi sebagai Pel. 

 Kalimat (19a) dan (19b) merupakan kalimat verbal aktif 

ekatransitif karena V memahami pada kalimat (19a) diikuti  satu FN 

isi Memorandum I yang berfungsi O dan V mempengaruhi pada 

kalimat (19b) diikuti satu FN  pertumbuhan ekonomi kita yang juga 

berfungsi O. Baik O pada kalimat (19a) maupun (19b) masing-

masing dapat menjadi S jika kalimat yang bersangkutan dipasifkan. 

Misalnya, kalimat (19a) dipasifkan menjadi  Isi Memorandum I dipa-

hami (oleh) Presiden  yang bersubjek  isi Memorandum I.  Yang 

mirip dengan kalimat (19) tersebut adalah kalimat (21). Kalimat 

(21a) dan (21b) masing-masing sebagai kalimat verbal aktif 

semitransitif karena V membaca dan minum dapat diikuti O atau 

tidak disertai O ( O bersifat opsional). 

Kalimat (20a) dan (20b) dikelompokkan sebagai kalimat 

verbal aktif dwitransitif (ditransitive sentence). Namun, konsep 

kalimat aktif dwitransitif dalam bahasa Inggris agak berbeda de-

ngan konsep dalam BI. Dalam bahasa Inggris kalimat aktif 

dwitransitif merupakan kalimat aktif yang V-nya diikuti dua objek, 

yakni OL (direct object) dan OTL (indirect object) (lihat Coe, 1981; 

Quirk dan kawan-kawan, 1989). Berdasarkan konsep ini, kata Doni 

dan frasa pekerjaan sampingan pada kalimat (20a) masing-masing 

sebagai OTL dan OL. Demikian pula, frasa karyawannya dan 

bingkisan lebaran pada kalimat (20b).  

Hal tersebut berbeda dengan konsep kalimat dwitransitif 

dalam BI, seperti yang dikemukakan   oleh  Alwi  dan kawan-kawan  

(1998: 342)  bahwa  dalam  kalimat dwitransitif terdapat dua nomi-

na (FN) yang terletak di belakang V pengisi P yang masing-masing 

berfungsi sebagai O dan Pel. Atas dasar konsep ini, kata  Doni  dan  

frasa  pekerjaan sampingan  pada  kalimat  (20a) masing-masing 

sebagai O dan Pel. Demikian pula, FN karyawannya dan bingkisan 

lebaran pada kalimat (20b) masing-masing sebagai O dan Pel.  
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Hal ini dalam kalimat BI sangat ditentukan oleh bentuk V 

yang mengisi P, sedangkan dalam bahasa Inggris OL dan OTL 

ditentukan atas dasar kasusnya. Selanjutnya, konsep yang 

dikemukakan oleh Alwi dan kawan-kawan. itulah yang digunakan 

dalam kajian ini karena BI tergolong bahasa aglutinatif, bukan 

flektif.  

 Jenis-jenis konstruksi sintaksis di atas dapat digambarkan 

dalam bagan berikut dan masalah kajian ini terkait dengan 

komponen-komponen yang ditulis miring dalam bagan di bawah 

ini. 
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BAGAN II-1   

Konstruksi  Sintaksis 

(Sumber: Bloomfield (1964), Hockett (1969),  

Kridalaksana (1985), Djajasudarma (1997)) 

 

2. 3   Fungsi-fungsi Sintaksis dalam Kalimat    

 Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa sebuah 

kalimat lengkap (favorite sentence) minimal terdiri atas satu klausa. 
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Di dalam klausa terdapat satuan-satuan gramatis yang menduduki 

fungsi sintaksis tertentu, misalnya S, P, O, Pel, dan K. Fungsi-fungsi 

sintaksis tersebut pada dasarnya merupakan unsur yang formal 

yang tidak terikat oleh kategorial dan semantis tertentu (Verhaar, 

1996: 167). Oleh sebab itu, fungsi-fungsi sintaksis merupakan 

jabatan atau fungsional satuan-satuan gramatis yang membangun 

kalimat atau klausa. 

 Dilihat dari keberadaannya dalam sebuah kalimat lengkap, 

fungsi-fungsi sintaksis tersebut ada yang bersifat inti atau pokok 

(main) dan ada yang bersifat sampingan atau tambahan (modify-

ing). Menurut Leech dan Svartvik (1987: 211) fungsi sintaksis yang 

inti adalah S, V, O, dan Pel, sedangkan fungsi sintaksis sampingan 

adalah K.  Dalam hal ini fungsi sintaksis  P dinyatakan dengan V 

karena fungsi sintaksis P dalam kalimat bahasa Inggris selalu diisi 

oleh bentuk V penuh (full verb) atau V bantu (auxiliary verb). 

 Jika konsep tersebut dikaitkan dengan kalimat-kalimat 

lengkap dalam BI, tampaknya hal itu tidak seluruhnya dapat 

diterima. Alasannya, kalimat lengkap dalam BI tidak selalu 

berstruktur SPO, SPK, SPPel, tetapi dapat pula hanya  berstruktur 

SP. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa unsur S dan P 

merupakan fungsi sintaksis paling inti (lihat Verhaar, 1979: 81) atau 

bagian terkecil yang menjadi tempat bagian lain bergantung (lihat 

Alisjahbana, 1949:62), sedangkan O, Pel, dan K merupakan unsur 

komplementasi (lihat Lapoliwa, 1990; Sugono dan Indiyastini, 

1994). Di antara ketiga anggota  komplementasi  tersebut, hanya K 

yang bersifat periferal  atau sampingan (lihat Wojowasito,1970; 

Leech dan Svartvik, 1987). Fungsi-fungsi sintaksis tersebut akan 

dibicarakan lebih lanjut pada subbagian berikut.  

 

2. 3. 1   Fungsi Sintaksis Paling Inti 

 Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa fungsi 

sintaksis paling inti dalam sebuah kalimat lengkap adalah S dan P. 

Namun, dalam kenyataan pemakaian BI di antara kedua fungsi 

sintaksis tersebut, predikat (P) merupakan sentral dari struktur 

fungsional dalam kalimat (lihat: Wojowasito, 1970; Verhaar, 1979 

dan 1996; dan Ramlan, 1996). Kesentralan fungsi sintaksis P dapat 

dicontohkan pada kalimat berikut. 
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 (22)   Ia   berbelanja   berbagai keperluan dapur   di pasar.  

           S         P                            Pel                           K     

Pada kalimat (22) tersebut  S ia berhubungan langsung 

dengan P berbelanja, tetapi dengan Pel berbagai keperluan dapur 

dan K di pasar hanya berhubungan tidak langsung karena 

hubungan itu harus melalui perantara P kalimat tersebut.  Fungsi 

sintaksis Pel  berhubungan  langsung  dengan  P, tetapi Pel dengan 

S dan K hanya berhubungan tidak langsung karena hubungan itu 

harus melalui P. Demikian pula, K berhubungan langsung dengan 

P, tetapi dengan S dan Pel hanya berhubungan tidak langsung 

karena hal itu harus melalui P.   

 Kembali pada persoalan fungsi sintaksis paling inti dalam 

kalimat, P merupakan fungsi sintaksis paling inti pertama, 

sedangkan S merupakan fungsi sintaksis paling inti kedua. Kedua 

fungsi sintaksis tersebut menurut pendapat Alisjahbana  (1949: 59)  

bersifat tetap,  meskipun strukturnya  dibalik/digeser atau tekanan-

nya dipindahkan. Secara sintagmatis, unsur P biasanya didahului 

unsur S  dan kemungkinan dapat juga diikuti unsur O, Pel, dan/ 

atau K. Jika dilihat dari segi semantik, P biasanya menyatakan 

tindakan (action), proses, peristiwa, keadaan,  atau   perihal.  

Bahkan, P kalimat dapat menyiratkan makna ‘jumlah’ terhadap 

nomina atau frasa nominal pada S, misalnya kata bergantungan 

pada  kalimat  Binatang  kelelawar  itu  bergantungan  di  dahan.  

Jika dilihat dari kategori pengisinya, P dapat berupa kata atau frasa 

verbal dan dapat pula berupa kata atau frasa nonverbal. Yang 

terakhir ini, antara lain dapat berupa kata atau frasa adjektival, 

nominal, numeral, pronominal, atau adverbial.  

 Fungsi sintaksis paling inti yang kedua adalah S. Secara 

sintagmatis pada umumnya S berada sebelum P. Namun, sering 

pula dijumpai kalimat yang S-nya berada setelah P. Secara 

kategorial S dalam kalimat BI diisi oleh kategori nomina atau frasa 

nominal. 

 Apabila  S dan P itu disusun menjadi kalimat yang berupa 

klausa, dapat dijumpai pola struktur kalimat bertipe SP, dengan 

sebuah variasi strukturnya yakni PS. Karena ada kemungkinan 

berbagai variasi kategorial pengisi P dan S, dalam BI dijumpai 

berbagai variasi kalimat dasar, misalnya pada contoh berikut. 
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Penentuan fungsi sintaksis terhadap kalimat (23) tersebut 

secara  umum  tidak  sukar,   kecuali   untuk  kalimat   (23a)   kare-

na   S dan  P dalam kalimat itu diisi oleh FN.  Untuk mengenali 

fungsi sintaksis S dan P seperti pada kalimat (23a) tersebut, Alwi 

dan kawan-kawan (1998: 326-327) mengemukakan dua  cara, 

pertama melihat partikel –lah, jika partikel ini hadir pada kalimat 

yang bersangkutan, FN yang dilekati –lah itulah yang merupakan P 

dan cara kedua yakni memperhatikan pola intonasi yang 

digunakan. P pada kalimat yang bertipe  SP memiliki pola intonasi 

menurun, yakni  / (2) 31 # dan P pada kalimat yang bertipe PS 

memiliki pola intonasi agak menaik, yakni # (2) 32 /. Selain itu, hal 

tersebut dapat dikenali oleh adanya pemakaian  kopula,  seperti  

adalah,  ialah,  yaitu,  dan  yakni.  Jika kopula tersebut ada dalam 

kalimat, kopula dan FN yang menyertainya dapat dipastikan 

sebagai P. Dengan kata lain, kopula dapat dijadikan pemarkah 

antara S dan P sehingga S dan P pada kalimat (23a), (23e), dan 

(24a) tersebut dapat ditentukan dengan mudah. 

 Terhadap kalimat (24b), Alwi dan kawan-kawan (1998) 

beranggapan bahwa S dapat berupa verba atau frasa verbal. 

Namun, sesungguhnya tidak demikian karena jika ditelusuri, pada 

S dalam kalimat tersebut ada nomina pusat yang tidak dinyatakan. 

Hal yang senada dikemukakan oleh Lapoliwa (1990) bahwa bentuk 

kalimat seperti kalimat (24b) itu merupakan transformasi dari 

bentuk kalimat  Upaya membentuk akhlak mulia anak tidak mudah  

sehingga satuan gramatis membentuk akhlak mulia anak  sebagai 

klausa pemerlengkapan terhadap upaya. Jadi, menurut pendapat 
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Lapoliwa, satuan gramatis membentuk akhlak mulia anak merupa-

kan penjelas terhadap upaya yang  tidak  dinyatakan  ke  dalam 

kalimat. Dengan demikian, kurang logis jika bentuk kalimat seperti 

kalimat (24b) tersebut  dinyatakan sebagai kalimat yang S-nya 

berkategori FV. 

 Menurut pendapat Verhaar (1996: 167) dalam BI terdapat 

kalimat yang S-nya berupa FPrep, seperti pada contoh kalimat 

(24c). Menurut hemat saya, pandangan itu kurang tepat karena 

preposisi tentang pada kalimat tersebut hanya berperan sebagai 

penegas dan tidak wajib dipakai sehingga seharusnya S kalimat 

tersebut cukup berupa FN program pemulihan ekonomi. Hal ini 

dapat diuji dengan mengembalikan kalimat tersebut ke dalam 

bentuk semula (aktif), yakni Ia telah membicarakan   program  

pemu-lihan  ekonomi.  Afiks  meN-kan  pada  membicarakan 

menunjukkan bentuk verba aktif transitif dan sufiks –kan telah 

menunjukkan makna tentang sehingga tidak diperlukan lagi 

preposisi tentang tersebut sebelum O. Jika penggunaan preposisi 

tersebut dipaksakan, terjadilah pengulangan semantis. Jadi, bentuk 

kalimat (24c) di atas kurang berterima sebagai kalimat baku BI 

(tertulis), meskipun dalam bahasa lisan hal itu sering dijumpai.  

 

2. 3. 2    Fungsi Sintaksis yang Menjadi Komplementasi 

Yang digolongkan sebagai fungsi sintaksis yang menjadi 

anggota komplementasi  adalah  O,  Pel,  dan  K.  Ketiga  fungsi  

sintaksis  tersebut  dapat dikelompokkan sebagai anggota komple-

mentasi karena ketiganya berfungsi memberikan kejelasan/-

kelengkapan makna terhadap bagian/seluruh kalimat. Oleh sebab 

itu, Coe (1981) dan Quirk dan kawan-kawan (1989) menyebut 

ketiga unsur tersebut sebagai komplementasi (complementation), 

sedangkan Lapoliwa (1990) menyebutnya dengan istilah 

pemerlengkapan. 

Secara sintagmatis, perilaku sintaktis antara O, Pel, dan K 

tersebut tidak sama. Fungsi sintaksis O cenderung berposisi 

langsung setelah P (VTr) dan dapat menjadi S jika kalimat yang 

bersangkutan dipasifkan. Fungsi sintaksis Pel juga cenderung 

berposisi setelah P secara langsung atau setelah O jika kalimat 

yang bersangkutan mengandung O. Perbedaannya dengan O 
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adalah Pel tidak pernah dapat bergeser menjadi S ketika kalimat 

yang bersangkutan dipasifkan.   

Berbeda halnya dengan kedua fungsi sintaksis O dan Pel 

tersebut, fungsi sintaksis K memiliki kemungkinan posisi dalam 

kalimat secara lebih leluasa. Artinya, K dapat berposisi di akhir, 

awal, atau tengah kalimat. Bahkan, dilihat dari tingkat keeratannya 

dengan fungsi sintaksis S dan P, K memiliki hubungan yang sangat 

longgar sehingga cenderung dapat dinyatakan sebagai unsur yang 

opsional. Atas dasar itulah, cukup logis jika Leech dan Svartvik 

(1987: 211) menyebut K itu  sebagai unsur tambahan (modifying 

element).  

Di antara ketiga fungsi sintaksis yang tergolong komple-

mentasi tersebut, fungsi sintaksis O dan Pel perlu dibahas lebih 

lanjut karena penafsiran konsep terhadap kedua hal itu masih 

bervariasi, bahkan berbeda, antara linguis yang satu dengan yang 

lain. Misalnya, Alwi dan kawan-kawan  (1998) menjelaskan  bahwa 

sebuah kalimat yang mengandung O dan Pel secara bersama-sama 

menunjukkan kalimat yang bersangkutan sebagai kalimat verbal 

aktif dwitransitif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika kalimat aktif 

dwitransitif  itu  dipasifkan,  O  bergeser  menjadi S,   sedangkan 

Pel tetap dan tidak dapat bergeser menjadi S. Konsep ini sejalan 

dengan pandangan Ramlan (1996) bahwa   dalam  kalimat  aktif  

dwi-transitif   terkandung  O1  (yakni, O  yang dapat menjadi S jika 

kalimat dipasif-kan) dan O2 (yakni, sebuah Pel kalimat yang tidak 

mungkin dapat menjadi S, meskipun kalimat yang bersangkutan 

dipasifkan).  

Pandangan lain yang berbeda dari konsep tersebut adalah 

pandangan yang dikemukakan oleh Coe (1981: 184-188) dan 

Downing dan Locke (1992: 41-47) bahwa dalam kalimat dwitransitif 

(ditransitive sentence) terkandung dua objek (objek  ganda),  yakni  

objek  langsung  (direct  object)  dan  objek  tidak langsung  

(indirect object). Secara sintaktis kedua jenis O tersebut berstatus 

sama, yakni masing-masing dapat bergeser menjadi S jika kalimat 

yang bersangkutan dipasifkan. Bedanya terletak pada kasus dalam 

kedua objek tersebut, yakni objek langsung (OL) berkasus akusatif 

(penderita dari tindakan), sedangkan objek tidak langsung (OTL) 

berkasus datif (tujuan atau penerima tindakan), misalnya: 
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Kalimat (25a) dan (25b) tersebut merupakan kalimat aktif 

dwitransitif dan maknanya secara keseluruhan sama, tetapi struktur 

kedua kalimat tersebut berbeda.   Perbedaan struktur tersebut 

mengakibatkan perbedaan bentuk pasifnya, yakni bentuk pasif 

kalimat (25a) adalah kalimat (25a1), sedangkan bentuk pasif 

kalimat (25b)  adalah kalimat (25b1).  Apabila  konsep  ini  

dibandingkan  dengan konsep sebelumnya (Alwi dan kawan-kawan 

dan Ramlan), hal itu tidak sama. Perbedaan itu dapat digambarkan 

dalam contoh kalimat (26) dan (27) berikut. 

 
Kalimat (26a) tersebut adalah kalimat aktif dwitransitif, 

dengan O Kartini dan Pel setangkai bunga mawar, sedangkan 

kalimat (27a) adalah kalimat aktif eka-transitif, dengan O setangkai 

bunga mawar dan K kepada Kartini. Apabila kedua kalimat tersebut 

dipasifkan, yang dapat bergeser menjadi S hanyalah O-nya,  

sedangkan  Pel  dan  K  tidak dapat.  Dengan demikian,  kalimat 

(26b1) dan (26b2) sebagai bentuk pasif dari kalimat (26a), 

sedangka 

Fungsi-fungsi sintaksis tersebut dapat digambarkan dalam 

bagan berikut. 
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BAGAN  II-2 

  Fungsi-fungsi Sintaksis (Jabatan) dalam Kalimat 

(Sumber: Verhaar (1979); Lapoliwa (1990); Alwi dkk. (1998)) 

 

2. 3. 3    Pola Kalimat Dasar dan Tipe Struktur Kalimat 

2. 3. 3. 1    Pola Kalimat Dasar  

Masalah kalimat dasar perlu dikemukakan untuk mendasari 

penentuan apakah sebuah kalimat itu mengandung Pel atau tidak 

Di samping itu, kalimat dasar juga digunakan sebagai titik tolak 

untuk melihat fungsi sintaksis manakah yang memerlukan penje-

lasan/kelengkapan makna dengan menggunakan Pel.  

Tidak semua bentuk konstruksi sintaksis dalam suatu 

bahasa dapat dikategorikan sebagai kalimat dasar. Suatu konstruk-

si sintaksis dapat dinyatakan sebagai kalimat dasar jika konstruksi 

yang bersangkutan mengandung ciri-ciri: (1) berstruktur SP, (2) 

bebas atau tidak bergantung pada bentuk lain, (3) deklaratif, (4) 

aktif, (5) merupakan klausa lengkap, dan (6) berpotensi diperluas 

(lihat: Sugono, 1995: 60-64).  

Apabila dicermati, ciri-ciri kalimat dasar tersebut memiliki 

kemiripan dengan ciri-ciri kalimat kernel (kernel sentence) dalam 

teori Tata Bahasa Generatif Transformasi. Menurut pendapat 

LaPalombara (1976: 238), kalimat kernel memiliki beberapa ciri, 

yakni (1) berupa pernyataan deklaratif, (2) selalu positif, (3) verba 

intinya berbentuk aktif, (4) bukan majemuk, (5) selalu berstruktur 

“normal”: subjek + verb ( komplemen), (6) diucapkan dengan 

intonasi normal, dan (7) berisi bukan penunjuk benda.  Atas dasar 

ciri-ciri tersebut, lebih lanjut LaPalombara (1976: 246-247) 

mengelompokkan kalimat kernel dalam bahasa Inggris atas 

sebelas tipe  (kesebelas tipe dan contohnya masing-masing lihat 
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Catatan 1, akhir Bab II). Oleh karena tidak semua ciri kalimat 

kernel tersebut dapat diterapkan dalam kalimat dasar BI, dalam 

kajian ini, kriteria penentuan kalimat dasar yang dikemukakan oleh 

Sugono (1995) itulah yang akan dikemukakan lebih lanjut. 

Kalimat dasar selalu menunjukkan urutan linear subjek-

predikat (SP), terutama bagi bahasa yang bertipe penampil subjek. 

Menurut  Li dan Thompson (melalui Sugono, 1985: 61) BI tergo-

long tipe bahasa penampil subjek. Hal ini berarti bahwa secara 

linear kalimat dasar BI berstruktur SP. Dengan demikian, dalam BI 

kalimat yang berstruktur SP lebih dasar daripada kalimat yang 

berstruktur PS karena struktur kalimat PS telah mengalami proses 

transformasi permutasian. Misalnya, kalimat Ketua Umum PDIP 

tentu datang lebih dasar daripada kalimat Tentu datang Ketua 

Umum PDIP.  

Kalimat dasar bersifat bebas atau tidak terikat pada bentuk 

lain, baik makna maupun strukturnya. Artinya, apabila kalimat itu 

bergantung pada bentuk lain, baik makna maupun strukturnya, 

kalimat yang bersangkutan bukan sebagai kalimat dasar. Misalnya, 

kalimat (28a) berikut secara semantis lebih dasar daripada kalimat 

(28b), sepanjang makna kalimat (28b) tidak bisa dipahami tanpa 

mengetahui kalimat (28a). 

(28) a.  Sucipto itu Sekretaris Umum PDIP. 

b.  Doyok mengetahui kalau dia itu Sekretaris Umum  

 PDIP. 

Pike dan Pike (1979:39) mengasumsikan bahwa konstruksi 

kalimat berita (deklaratif) lebih dasar daripada konstruksi kalimat 

perintah (imperatif) dan kalimat tanya (interogatif). Asumsi 

tersebut menunjukkan bahwa kalimat berita lebih dasar daripada 

kalimat tanya atau kalimat perintah karena kedua jenis kalimat 

yang terakhir ini (tanya dan perintah) telah mengalami proses 

transformasi tanya atau perintah dari kalimat yang lebih dasar 

yang berupa kalimat berita. Misalnya, kalimat berita Dodi akan 

menjenguk neneknya lebih dasar daripada kalimat perintah 

Jenguklah neneknya!  dan kalimat tanya Apakah Dodi akan 

menjenguk neneknya? 

Bentuk kalimat aktif lebih dasar daripada bentuk kalimat 

pasif karena pada umumnya kalimat pasif diturunkan dari kalimat 
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aktif. Misalnya, kalimat Buku pegangan itu telah dibeli oleh Tono 

diturunkan (dengan penerapan kaidah transformasi pasif) dari 

kalimat aktif Tono telah membeli buku pegangan itu. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Matthews (1981: 107 dan 268) menegaskan 

bahwa bentuk kalimat pasif lebih kompleks daripada bentuk 

kalimat aktif; bentuk aktif lebih dasar daripada bentuk pasif; dan 

kalimat pasif itu diturunkan dari kalimat aktif. Misalnya, kalimat 

pasif Sunarti mau disunting Basuki lebih kompleks daripada kalimat 

aktif  Basuki mau menyunting Sunarti.  

Kekompleksan bentuk kalimat pasif itu dapat ditunjukkan 

bahwa pada kalimat Sunarti mau disunting Basuki terkandung 

ketaksaan penafsiran makna, yakni kata mau dapat  mengacu, baik 

kepada Sunarti maupun Basuki. Berlainan halnya dengan kalimat 

aktif Basuki mau menyunting Sunarti yang di dalamnya hanya 

terkandung satu penafsiran makna, yakni kata mau hanya 

mengacu kepada Basuki. Ketaksaan makna pada bentuk kalimat 

pasif tersebut terjadi karena penggunaan  kata mau  yang  apabila 

dipakai pada konteks kalimat lain, kata mau berkategori V dan 

dapat menduduki P. Misalnya, Saya mau ini saja, bukan yang lain. 

Kata mau dalam kalimat ini menduduki  P dan berkategori V. 

Kalimat dasar memiliki potensi yang lebih besar untuk 

diperluas menjadi kalimat kompleks. Misalnya, kalimat (29a) 

berikut memiliki potensi paling besar untuk diperluas menjadi 

kalimat kompleks. Kalimat (29a) di bawah ini lebih dasar daripada 

kalimat (29b), kalimat (29b) lebih dasar daripada kalimat (29c), dan 

kalimat (29c) lebih dasar daripada kalimat (29d).  

(29) a.   Sutarja rajin. 

   b.   Sutarja tidak begitu rajin. 

   c.   Kata orang, Sutarja itu tidak begitu rajin. 

   d.   Kata orang-orang di kampung ini, Sutarja itu tidak 

begitu rajin. 

Jika dikaitkan dengan konsep kalimat kernel dalam bahasa 

Inggris, kalimat (29a) tersebut merupakan kalimat paling dasar, 

sedangkan kalimat (29b,c, dan d) merupakan kalimat turunan. 

Dalam hal ini, Purwo (1985: 29) menyebut kalimat yang paling 

dasar tersebut sebagai struktur kalimat yang asli (kernel), 
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sedangkan kalimat turunan tersebut sebagai struktur kalimat 

jabaran (derived). 

Keenan (melalui Sugono, 1995:64) mengungkapkan bahwa 

kalimat dasar itu berupa klausa lengkap dan klausa lengkap itu 

disebut kalimat dasar apabila tidak ada klausa lain yang lebih dasar 

dari klausa lengkap tersebut. Misalnya, kalimat (30a, b, dan c) di 

bawah ini masing-masing berupa klausa lengkap yang dapat 

disebut kalimat dasar karena ketiga kalimat ini masing-masing 

tidak memiliki bentuk yang lebih dasar dari kalimat-kalimat yang 

bersangkutan. 

 (30)  a.  Basuki pelawak                        

         b.  Susi melihat pertunjukan. 

     c.  Sutarja rajin. 

Bertitik tolak dari karakterikstik kalimat dasar di atas, 

penentuan pola kalimat dasar dapat diasumsikan berdasarkan 

fungsi sintaksis paling inti dalam klausa lengkap, yakni S-P. 

Penamaan polanya atas dasar kategori pengisi fungsi sintaksis 

tersebut. Dalam BI pada umumnya S diisi oleh kategori N (benda) 

atau nominal, sedangkan P diisi oleh kategori yang bervariasi, 

antara lain kategori nomina atau frasa nominal (FN), verba atau 

frasa verbal (FV), adjektiva atau frasa adjektival (FA), numera atau 

frasa  numeral (FNum), dan  frasa preposisional (FPrep).   Atas   

dasar   inilah,   Samsuri   (1985: 147-217   dan   1994: 237-247) 

mengelompokkan kalimat dasar BI menjadi lima jenis, yakni pola 

dasar FN1 + FN2; FN + FV; FN + FAdj; FN + FNum; dan FN + 

FPrep. Namun, jika dilihat dari karakteristik kalimat dasar di atas, 

pola kalimat dasar FN + FPrep tersebut tampak meragukan. 

Misalnya, kalimat Dewi di rumah memiliki beberapa penafsiran 

makna, antara lain Dewi ada di rumah dan Dewi tinggal di rumah.  

Jika sebuah kalimat memiliki lebih dari satu penafsiran, berarti 

kalimat yang bersangkutan memiliki bentuk yang lebih dasar. 

Dengan demikian, kalimat yang memiliki beberapa penafsiran 

tersebut bukan kalimat dasar, melainkan kalimat transformasi. Jadi, 

kalimat Dewi di rumah merupakan kalimat transformasi dengan 

cara pelesapan V. Transformasi pelesapan tersebut terjadi karena 

makna verba ‘ada’ atau ‘tinggal ‘ dapat tersirat pada preposisi di.  
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Dalam kenyataan pemakaian BI dapat dijumpai bentuk 

kalimat Gilirannya sekarang ini dan kalimat Pelakunya dia. Kedua 

kalimat tersebut masing-masing sering dinyatakan sebagai kalimat 

yang berpola dasar FN + FAdv dan FN + FPron. Contoh kalimat 

pertama (Gilirannya sekarang ini) tersebut dapat diterima sebagai 

kalimat dasar dalam BI karena kalimat tersebut hanya memiliki satu 

penafsiran dan tidak memiliki struktur yang lebih dasar dari kalimat 

tersebut. Perlu ditambahkan di sini bahwa frasa sekarang ini tidak 

dapat dikategorikan sebagai frasa nomina (benda) karena hal 

tersebut tidak dapat didahului oleh kata numera (bilangan), 

sehingga bentuk *dua/banyak sekarang ini tidak berterima.  

Contoh kalimat Pelakunya dia di atas sering dinyatakan 

sebagai kalimat yang berpola dasar FN + FPron. Hal ini tidak salah, 

tetapi perlu diingat bahwa kategori pronomina (Pron) 

sesungguhnya merupakan subkategori nomina sehingga kata dia 

tersebut dapat disulih (substitusi) oleh kata/frasa nominal lain, 

misalnya frasa nominal orang itu. Oleh sebab itu, kalimat semacam 

Pelakunya dia merupakan  kalimat dasar yang tergolong pola FN1 

+ FN2.  

 Masalah pola kalimat dasar BI pernah dipersoalkan pula 

oleh Lapoliwa (1990:40-43) yang beranggapan bahwa rumusan 

lima pola kalimat dasar yang dikemukakan Samsuri itu masih 

terlalu umum sehingga ada berbagai pertanyaan yang menyangkut 

sejumlah kalimat yang dilihat dari segi bentuk tampak mirip dan 

dilihat dari segi makna tampak relatif sama. Misalnya,  kalimat   

yang   P-nya  diisi   FPrep,   hakikatnya   merupakan  kalimat 

transformasi dengan penghilangan verba. Demikian pula kalimat 

dasar yang predikatnya diisi oleh FAdj, pada dasarnya tergolong 

pola dasar FN + FV karena dilihat dari ciri sintaktis kata adjektiva 

dan verba adalah sama. Di samping itu, Lapoliwa menambahkan 

satu bentuk pola dasar baru, yakni FV + FN, misalnya pada kalimat  

Ada temanmu tadi. Jadi, pola kalimat dasar menurut Lapoliwa ada 

empat, yakni  FN + FN; FN + FV; FN + FNum; dan FV + FN.  

 Apabila dilihat dari segi makna keaspekan verba, 

penggolongan FAdj ke dalam FV dapat dipahami sehingga verba 

itu mencakup verba perbuatan dan verba keadaan (Tadjuddin, 

1993: 225-227). Namun, jika dilihat dari segi sintaksis, kedua 
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kategori tersebut memiliki perbedaan, meskipun tidak menutup 

kemung-kinan  adanya persamaan.  Perbedaannya,  misalnya  kata  

verba  makan dan memasak  dapat didahului kata selesai sehingga 

menjadi selesai makan dan selesai memasak,  sedangkan kata 

adjektiva besar dan jauh tidak dapat didahului kata selesai 

sehingga menjadi *selesai besar dan *selesai jauh. Sebaliknya, kata-

kata adjektiva tersebut dapat didahului kata sangat atau paling 

sehingga menjadi sangat/paling besar dan sangat/paling jauh, 

sedangkan kata-kata verba tersebut tidak dapat didahului kata 

sangat atau paling sehingga menjadi *sangat/paling makan dan  

*sangat/paling memasak. Atas dasar inilah dapat dinyatakan bahwa 

kategori Adj  dapat dibedakan dari kategori V.  

Persoalan lain dari pandangan Lapoliwa yang tampaknya 

masih perlu didiskusikan adalah pola dasar FV + FN yang diberikan 

contoh kalimat  Ada temanmu tadi. Menurut hemat saya, kalimat 

tersebut merupakan bentuk transformasi permutasian dari kalimat  

Temanmu ada tadi   yang berpola dasar FN + FV. Di samping itu, 

bentuk kalimat lain yang mirip, misalnya Melukis (adalah) hobi saya 

yang seolah-olah juga berpola dasar FV + FN.  Padahal, sesung-

guhnya S pada  kalimat itu mengandung nomina pusat (head) 

yang ditiadakan sehingga bentuk kalimat yang sebenarnya adalah 

Kegiatan melukis (adalah) hobi saya. Kalimat seperti ini berpola 

dasar FN + FN. Kata melukis pada kalimat tersebut sebagai 

penjelas terhadap nomina pusat, yakni kegiatan. Jadi, pola kalimat 

dasar dalam BI itu ada lima, yakni FN1 + FN2, FN + FV, FN + FAdj, 

FN + FNum, dan FN + FAdv. Hal tersebut dapat digambarkan 

dalam bagan berikut. 
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BAGAN  II-3 

 Pola Kalimat Dasar dan Kategori Kata (Frasa) yang Mengisinya 

(Sumber:  Samsuri (1985),  Lapoliwa (1990),  Sugono (1995), 

Alwi dkk. (1998)) 

 

2. 3. 3. 2    Tipe Struktur Kalimat 

Apabila fungsi sintaksis inti dan sampingan/tambahan itu 

hadir bersama-sama dalam sebuah kalimat lengkap, dapat dipredi-

ksi adanya sebuah kalimat yang berunsur S, P, O, Pel, dan K. 

Namun, dalam pemakaian BI tidak selalu demikian. Artinya, ada 

kemungkinan  sebuah kalimat lengkap hanya beranggotakan 

fungsi sintaksis paling inti, yakni S dan P, tetapi ada juga kalimat 

lengkap yang berupa fungsi sintaksis paling inti yang disertai satu, 

dua, atau semua fungsi sintaksis lain yang berfungsi 

komplementasi, yakni O, Pel, dan K. 

Dalam beberapa buku tata bahasa BI, penafsiran terhadap 

fungsi sintaksis Pel dan K masih bervariasi.. Alisjahbana (1949:66-

69) berpendapat bahwa Pel sama dengan O,  bahkan dikatakan 

pula bahwa Pel sebagai keterangan yang berhubungan rapat 

dengan P, sedangkan keterangan yang berhubungan renggang 

dengan P disebutnya K. Bahasawan lain seperti Verhaar  (1979)  

beranggapan tidak ada fungsi sintaksis  Pel dalam kalimat sehing-

ga fungsi-fungsi sintaksis itu hanya berupa S, P, O, dan K. Lain 

halnya dengan Alwi dan kawan-kawan (1998), mereka memandang 
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Pel sebagai fungsi sintaksis tersendiri yang dibedakan dari O dan K. 

Pandangan inilah yang akan diikuti dalam kajian ini. 

Perbedaan pandangan tersebut mengakibatkan perumusan 

tipe kalimat BI bervariasi. Misalnya, Fokker (1972: 52) merumuskan 

tipe struktur kalimat BI menjadi sembilan tipe (lihat Catatan 2, 

akhir Bab II), tetapi di antara sembilan tipe tersebut hanya ada tiga 

tipe utama, yakni SP, PS, dan P. Rumusan tersebut tampak sangat 

kasar karena kriteria yang digunakannya untuk menyusun tipe 

struktur kalimat hanyalah intonasi, yakni intonasi menaik, untuk 

menandai S dan intonasi menurun untuk menandai P. Misalnya 

kalimat Saya sendiri, perlahan-lahan, masuk ruangan bertipe S1 S2 

P. Menurut hemat saya, pendapat tersebut kurang realistis karena 

kalimat tersebut seharusnya bertipe SKPPel yang merupakan 

variasi dari kalimat Saya sendiri masuk ruang (secara) perlahan-

lahan yang bertipe SPPelK. Atas dasar hal tersebut, pandangan 

Fokker di atas tidak diikuti dalam kajian ini. Di samping itu, Verhaar 

(1979:76) mengungkapkan bahwa kalimat dibagi atas subjek, 

predikat, objek, dan keterangan (keterangan tempat, waktu, dan 

sebagainya) sehingga tipe struktur kalimat itu berupa SPOK. 

Pandangan ini pun tidak sepenuhnya diikuti dalam kajian ini 

karena pandangan Verhaar tersebut menyamakan (tidak 

membedakan) antara K dan Pel. 

Pandangan lain yang lebih realistis dan sedikit lebih maju 

dari kedua pandangan di atas adalah pendapat Abdulhayi (1981: 

45) yang mengelompokkan struktur kalimat BI atas empat tipe 

utama, yakni SP, SPO, SPOK, dan SPK, sedangkan tipe PS bukan 

tipe utama karena hal itu merupakan variasi struktur dari tipe SP 

dan Pel di sini disamakan dengan O. Meskipun pandangan ini lebih 

konkret, konsep tersebut tampak sekali bertitik tolak dari pandang-

an Alisjahbana (1949:66-69) dan Verhaar (1979:76-77), yakni  Pel  

bukan sebagai fungsi sintaksis tersendiri, melainkan hanya sebagai 

penjelas makna terhadap fungsi sintaksis lain sehingga Abdulhayi 

tidak menyebutkan adanya Pel . 

Jika bertitik tolak dari pandangan Alwi dan kawan-kawan di 

atas,  fungsi-fungsi sintaksis yang berkemungkinan hadir dalam 

sebuah kalimat lengkap adalah S, P, O,  Pel,  dan  K.  Atas  dasar  

hal   ini,  Alwi  dan kawan-kawan  (1998: 322)  mengelompokkan 
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struktur  kalimat  BI  atas  enam  tipe,  yakni   SP, SPO, SPPel, SPK, 

SPOPel, dan SPOK. Pola pikir inilah yang akan diikuti dalam  kajian  

ini,  dengan  catatan  masih perlu  ditambahkan dua tipe lagi, yakni 

SPOPelK dan SPPelK. Tipe-tipe tersebut dapat dicontohkan dalam 

kalimat-kalimat  berikut. 

 
Tipe-tipe struktur kalimat tersebut dapat dilukiskan dalam 

bentuk bagan di bawah ini. 

 
BAGAN  II-4 

 Tipe-tipe Struktur Kalimat  

(Sumber: Verhaar (1979), Abdulhayi (1987), Alwi dkk. (1998)) 
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2. 4    Perihal Pelengkap (Pel) 

Dalam penelitian ini istilah pelengkap (Pel) digunakan 

untuk menunjuk pengertian salah satu fungsi sintaksis, seperti 

halnya S, P, O, dan K. Dilihat dari fungsinya, Pel memberikan 

penjelasan/kelengkapan makna terhadap fungsi sintaksis lain, 

yakni terhadap S, P, atau O. Jika hanya dilihat dari sisi ini, fungsi Pel 

memiliki kemiripan dengan fungsi O dan K karena fungsi sintaksis 

O juga dapat memberikan kelengkapan makna terhadap P (verba 

transitif) dan fungsi sintaksis K dapat memberikan kelengkapan 

makna terhadap P atau keseluruhan kalimat. Oleh sebab itulah, O, 

Pel, dan K dapat digolongkan sebagai bentuk-bentuk komplemen-

tasi atau pemerlengkapan (lihat Lapoliwa, 1990).  

Menurut pendapat Kridalaksana (1982: 122), istilah Pel 

sama dengan komplemen yang merupakan adaptasi dari istilah 

complement dalam bahasa Inggris. Sesungguhnya, konsep kedua 

istilah tersebut memiliki perbedaan. Istilah complement (komple-

men) dalam bahasa Inggris cenderung merujuk pada konsep 

complementation (komplementasi) sehingga setiap ada pembicara-

an masalah komplemen cenderung mengarah pada O dan K 

sebagai bagiannya (lihat Quirk dan kawan-kawan, 1989; Coe, 1981). 

Di sisi lain ada yang mengungkapkan bahwa komplemen 

merupakan salah satu bagian dari komplementasi sehingga 

muncul beberapa tipe komplemen, yakni komplemen-subjek, 

komplemen-predikat, dan komplemen-objek (lihat  Downing dan 

Locke, 1992).  

Hal tersebut menggambarkan bahwa penggunaan istilah 

complement dalam bahasa Inggris “tidak selalu” merujuk pada 

konsep salah satu fungsi sintaksis. Sementara itu, istilah Pel dalam 

BI menunjuk satu konsep fungsi sintaksis yang memiliki perbedaan 

perilaku sintaktis dengan fungsi sintaksis yang lain. Oleh sebab itu, 

dalam penelitian ini tidak digunakan istilah komplemen untuk 

merujuk konsep salah satu fungsi sintaksis selain S, P, O, dan K, 

tetapi dipakai istilah pelengkap (Pel). 

 

2. 5    Ciri-ciri  Pelengkap 

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Pel merupakan 

salah satu fungsi sintaksis yang dapat berfungsi untuk memberikan 
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kelengkapan/penjelasan makna terhadap S, P, atau O. Pel berbeda 

dengan O dan K karena kedua fungsi sintaksis yang terakhir ini (O 

dan K) tidak dapat memberikan kelengkapan makna kepada S, 

meskipun O dapat memberikan kelengkapan makna kepada P, 

sementara itu K dapat memberikan kelengkapan makna kepada P 

dan keseluruhan kalimat. Sehubungan dengan hal tersebut, Alwi 

dan kawan-kawan (1998: 329) mengung-kapkan beberapa ciri 

(karakteristik) Pel, yakni:  

(a) berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, 

atau klausa;  

(b) berada langsung di belakang predikat jika tak ada objek 

dan di belakang objek jika unsur ini ada;  

(c) tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat; 

dan  

(d) tidak dapat diganti dengan pronomina –nya, kecuali 

dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan.  

Atas dasar ciri-ciri Pel tersebut, jelaslah bahwa selain Pel itu 

dapat memberikan kelengkapan makna  kepada S, P, dan O,  

fungsi sintaksis Pel tidak dapat berposisi di awal kalimat atau di 

antara S dan P,  tidak dapat berubah menjadi S akibat proses 

pemasifan kalimat, tidak dapat disulih dengan pronomina –nya, 

khususnya Pel yang didahului preposisi di, ke, dari, akan, dan atas, 

dan Pel dapat berwujud kata, frasa, atau klausa. Ciri-ciri Pel 

tersebut dapat diperjelas dengan beberapa contoh kalimat berikut. 

(32) a.  Pembicaraannya terbagi atas beberapa bagian. 

                                      S                P                  Pel 

b. *Pembicaraannya terbagi atasnya. 

c. *Pembicaraannya atas beberapa bagian terbagi. 

(33) a.  Ketua panitia akan memberi para peserta seminar sertifikat. 

S                      P                           O                  Pel 

       b.  Para peserta seminar akan diberi sertifikat oleh ketua  

panitia. 

c.  *Sertifikat akan diberi (oleh) ketua panitia para peserta  

seminar. 

d. *Ketua panitia sertifikat akan memberi para peserta seminar. 

 Pel  atas beberapa bagian pada contoh kalimat (32a) tidak 

dapat disulih pronomina –nya, seperti pada kalimat (32b) dan juga 
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tidak dapat berposisi di antara S dan P, seperti pada kalimat (32c). 

Demikian pula, Pel sertifikat pada kalimat (33a) tidak dapat menjadi  

S ketika kalimat tersebut dipasifkan, seperti pada kalimat (33c) dan 

juga tidak dapat berada di antara S dan P, seperti pada kalimat 

(33d). Jika kalimat (33a) tersebut dipasifkan, O para peserta seminar 

itulah yang dapat bergeser menjadi S, seperti pada kalimat (33b).  

Atas dasar uraian tersebut, Pel sebagai salah satu fungsi 

sintaksis meniliki perilaku sintaktis yang berbeda dari fungsi 

sintaksis lain, khususnya O dan K. Ketiga fungsi sintaksis tersebut 

(O, Pel, dan K) memiliki perbedaan perilaku sintaktis, meskipun 

tidak menutup kemungkinan memiliki persamaan. Perbedaan dan 

persamaan ciri-ciri antara fungsi sintaksis O, Pel, dan K tersebut 

dapat dikemukakan pada Tabel II-1  berikut. 
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TABEL  II-1 

PERBANDINGAN CIRI-CIRI 

 OBJEK (O), PELENGKAP (PEL), DAN KETERANGAN (K) 

 
(Sumber:  Sugono dan Indiyastini (1994); Alwi dkk. (1998)) 

 

2. 6   Fungsi, Struktur, Kategori, dan Ciri-Makna Pelengkap  

2. 6. 1   Fungsi Pelengkap 

 Di depan telah dikemukakan bahwa Pel merupakan salah 

satu fungsi sintaksis yang memberikan kelengkapan makna pada 

fungsi sintaksis lain (S, P, atau O) dan berdistribusi terbatas (di 

belakang P, O, atau K) serta tidak dapat berubah menjadi S jika 

terjadi pemasifan kalimat. Atas dasar hal tersebut, fungsi utama Pel 

adalah memberikan kelengkapan makna terhadap fungsi sintaksis 

lain, yakni S, P, atau O. Dalam sebuah kalimat berpelengkap, jika 
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Pel-nya  ditiadakan,  akan  terjadilah  kekuranglengkapan makna 

keseluruhan kalimat.  

Dilihat dari tingkat keeratan hubungan Pel dengan fungsi 

sintaksis lain yang dilengkapinya, Wojowasito (1970: 112) menye-

butkan adanya Pel semantis dan Pel sintaktis.  Pel semantis yakni 

pelengkap yang umumnya  berupa  kata atau  istilah untuk 

menyempurnakan makna suatu kata lain yang menjadi pusat/inti  

(head) sehingga menunjukkan adanya “kesatuan arti”. Oleh sebab 

itu, kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan oleh unsur lain, 

misalnya kata baja dan bersemangat pada kalimat Mereka berse-

mangat baja tidak dapat dipisahkan oleh unsur lain sehingga kata 

baja merupakan Pel semantis terhadap bersemangat. Menurut 

hemat saya, konsep tersebut kurang tepat karena satuan gramatis 

bersemangat baja pada contoh di atas  bukan   dari  bersemangat   

dan  baja,  melainkan  dari  afiks ber-  dan  kata majemuk 

semangat baja.  Oleh sebab itu, kata baja pada contoh tersebut 

hanya sebagai atribut terhadap semangat yang disebut oleh Mees 

(1950: 106) sebagai penggenap makna (lihat Catatan 3, akhir Bab 

II).  

 Pel sintaktis merupakan pelengkap yang dikehendaki untuk 

menjelaskan fungsi sintaksis tertentu sehingga diperoleh 

kelengkapan makna pada kalimat yang bersangkutan. Walaupun 

Pel ini memberikan penjelasan atau kelengkapan  makna   

terhadap  fungsi   sintaksis  lain,  bukan  berarti  bahwa  Pel 

tersebut semata-mata sebagai atribut karena masing-masing tetap 

menduduki fungsi sintaksis yang berbeda. Hal ini dapat diperjelas 

melalui contoh kalimar berikut.  

34 a.  Kapolri   bertanggung jawab   atas kesalahan anggotanya.  

                           S                        P                                    Pel 

     b.  Peristiwa itu   menjadi   perhatian masyarakat.   

                           S                      P                    Pel   

Pada kalimat (34a) tersebut Pel  atas kesalahan anggotanya 

memberikan kelengkapan makna terhadap fungsi sintaksis P 

bertanggung jawab sehingga keseluruhan makna kalimat tersebut 

utuh dan lengkap. Meskipun demikian, kata bertanggung jawab 

dan frasa atas kesalahan anggotanya  masing-masing  tetap  

menduduki  fungsi  sintaksis  yang berbeda, yakni sebagai P dan 
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Pel. Demikian pula pada kalimat (34b), Pel perhatian masyarakat 

memberikan kelengkapan makna terhadap fungsi sintaksis P 

menjadi sehingga makna keseluruhan kalimat itu menjadi utuh dan 

masing-masing tetap menduduki jabatan yang berbeda. Jadi, Pel 

sintaktis inilah yang merupakan pelengkap secara fungsional 

(jabatan) dalam kalimat. Di samping Pel itu dapat  memberikan  

penjelasan makna terhadap P,  dapat  pula  memberikan 

penjelasan makna terhadap fungsi sintaksis lain, seperti S dan O. 

Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut pada subbagian  pembicaraan 

tentang tipe Pel (pada subbagian 2. 7. 1). 

 

2. 6. 2    Struktur Pelengkap 

Secara lahiriah, wujud satuan-satuan gramatis yang 

membentuk kalimat adalah  kata, frasa, atau klausa. Satuan-satuan 

gramatis tersebut dapat menduduki fungsi sintaksis tertentu dalam 

kalimat. Oleh sebab itu, secara logis, fungsi sintaksis Pel berpotensi 

diisi kata, frasa, atau klausa, misalnya: 

 (35)  a.   Organisasi ini beranggotakan pemuda-pemuda  di kampung ini.   

                       S                     P                    Pel                       K 

         b.   Para pemimpin nasional menjadi  penentu masa depan bangsa.   

                       S                               P                           Pel 

         c.   Pengamat ekonomi   beranggapan   bahwa situasi politik mem- 

                       S                          P                               Pel 

   pengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar. 

Dalam contoh tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa 

Pel pemuda- pemuda pada kalimat (35a) berwujud kata ulang, Pel 

penentu masa depan bangsa pada kalimat (35b) berwujud frasa 

yang merupakan konstruksi endosentris atributif, dan Pel bahwa 

situasi politik mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar pada 

kalimat (35c) berwujud klausa atau konstruksi predikatif. 

 Dalam bahasa Inggris, Pel yang berwujud klausa itu ada 

dua jenis, yakni klausa finit  (finite clause) dan klausa infinit (non-

finite clause) (Downing dan Locke, 1992: 52-57). Hal ini dapat 

diberikan contoh sebagai berikut. 

(36) a.    We  put  our  coats  where  we  could  see  them. 

                           S     P           O            Pel-O  (finite clause)  

                    b.   His admirers  believe  him   to be   a genius. 

                                  S                P         O    Pel-O (non-finite clause)   
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 Penamaan klausa finit dan nonfinit tersebut atas dasar 

penggunaan bentuk V pada klausa yang bersangkutan sehingga 

dalam bahasa Inggris terdapat V finit dan V nonfinit. V finit 

tersebut memiliki tiga ciri pokok, yakni bentuknya berkesesuaian 

(concord) dengan S, berfungsi sebagai P, dan berposisi setelah S 

pada klausa yang bersangkutan, sedangkan V nonfinit tidaklah 

demikian (lihat Alwasilah, 1993: 1-3). Misalnya, dalam kalimat I am 

writing three letters, kata am merupakan V finit, sedangkan writing 

merupakan V nonfinit. Jadi, dalam contoh kalimat (36a), kata could 

sebagai V finit, sedangkan kata to be pada kalimat (36b) 

merupakan V nonfinit.  

Atas dasar hal tersebut, dalam bahasa Indonesia tidak 

terdapat klausa finit dan klausa nonfinit, tetapi yang ada adalah 

klausa verbal dan klausa nonverbal. Penentuan kedua klausa ini 

bukan atas dasar kesesuaian bentuk V dengan S, melainkan atas 

dasar kategori-kata pengisi V. Misalnya, anak-anak sedang 

berenang merupakan klausa verbal karena kata berenang sebagai P 

diisi kategori V, sedangkan dia itu siswa teladan merupakan klausa 

nonverbal karena siswa teladan sebagai P yang diisi kategori N. 

 

2. 6. 3    Kategori-Kata Pelengkap 

Pembicaraan kategori Pel di sini berkaitan erat dengan 

bentuk pengisi fungsi sintaksis tersebut. Bahkan, kategori tersebut 

sedikit banyak juga terkait dengan kategori fungsi sintaksis yang 

dijelaskan. Menurut pendapat Wojowasito (1970: 114-115), 

kategori kata yang mengisi Pel  ada tiga jenis, yakni nomina (frasa 

nominal), adjektiva (frasa adjektival), dan verba (frasa verbal). Kalau 

dilihat dari bentuknya, selain ketiga kategori tersebut, Downing 

dan Locke (1992) menyebutkan adanya klausa verbal (baik klausa 

finit maupun infinit) yang dapat pula mengisi fungsi sintaksis Pel. 

Di samping itu, Lyons (terjemahan: Soetikno, 1995: 339) menyebut-

kan bahwa kategori frasa preposisional (FPrep) juga dapat mengisi 

fungsi sintaksis Pel,   khususnya  pelengkap  predikat  (Pel-P)  

dalam  kalimat  yang  predikatnya diawali kopula. Hal tersebut 

dapat diperjelas dengan contoh kalimat berikut. 
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 (37) a.   John     is      good. 

                            S        P(V)   Pel (Adj) 

          b.   The   two   brothers    are      pilots. 

                                         S                   P(V)   Pel (N) 

         c.   The parade   was    in  Central Park. 

                                  S            P(V)       Pel (FPrep) 

 

 Dalam bahasa Inggris kopula tergolong V yang dapat 

mengisi fungsi sintaksis P dan bersifat obligatoris. Sementara itu, 

dalam bahasa Indonesia kopula hanya sebagai penunjuk pertalian 

makna antara S dan P atau pembatas antara S dan P dan bersifat 

opsional. Oleh sebab itu, dalam bahasa Indonesia terdapat kalimat 

Jono itu seorang guru, di samping kalimat Jono itu adalah seorang 

guru, sedangkan dalam bahasa Inggris kalimat John is good tidak 

dapat dinyatakan menjadi kalimat *John good. 

Fungsi sintaksis Pel yang diisi klausa verba(l) dapat dilihat 

pada contoh kalimat (35c), (36a) dan (36b) pada akhir 

subpembicaraan 2. 6. 2 di atas. 

 

2. 6. 4    Ciri-Makna (Semantis) Pelengkap   

Ciri makna (semantic feature) Pel dipengaruhi oleh jenis Pel. 

Menurut  pendapat Downing  dan  Locke  (1992: 51-54)  ada  tiga  

ciri  semantis Pel,  yakni penjelas (attributive), pengenal 

(identifying), dan keadaan tak langsung (cirsumstantial). Ketiga hal 

tersebut dapat diperjelas masing-masing dengan contoh dalam 

kalimat berikut. 

 (38)   a.    Your  work   has made   the show    a success. 

             S                 V              O           Pel-O  (Penjelas)   

d.    They   appionted   him     Manager. 

          S             V            O       Pel-O  (Pengenal) 

f.    The manager     is     in a good mood.  

           S                 V       Pel-S  (Keadaan tak langsung)        

Di samping itu, Noonan (dalam Shopen, Editor., 1994: 91) 

menjelaskan bahwa   potensi   semantis   Pel  ditentukan   oleh  (1)   

kandungan   modalitas, (2) tingkatan reduksi, (3) pemilihan 

pemarkah Pel, (4) sifat hubungan sintaktis antarklausa, dan (5) 

status gramatikal P secara nosional: verba, nomina, adjektiva.  
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Dalam modalitas terkandung mood (mode/modal) yaitu 

tingkah atau sifat penutur atau penulis dalam memandang atau 

menyikapi kegiatan atau keadaan (lihat Alwasilah, 1993: 90). Dalam 

bahasa Inggris mood merujuk persoalan gramatikal, tetapi dalam BI 

hal tersebut diungkapkan secara leksikal (Alwi, 1992: 258). Di 

samping itu, modalitas juga merujuk pada persoalan semantis dan 

term-term yang biasanya menyertai mood yaitu indikatif, subjung-

tif, optatif, potensial, dan konsekuensial (Noonan dalam Shopen, 

Editor, 1994: 91-92). Setiap term yang tercermin dalam mood 

tersebut menyiratkan ciri  semantis tertentu, misalnya indikatif 

memiliki ciri semantis  nyata (realis), tegas (asertif), dan rujukan 

waktu bebas. Jika hal tersebut ada dalam Pel, pesan pelengkap 

yang ada adalah penegasan, penjelasan, sikap positif, dan faktif. 

Sebaliknya, term subjungtif memiliki ciri semantis tidak nyata 

(nonrealis), tidak tegas (nonasertif), dan rujukan waktu terikat. 

Pesan Pel yang mengandung term tersebut adalah hipotetis, sikap 

negatif, memerintah, meminta, atau menghendaki. 

Dalam kaitannya dengan tingkatan reduksi ada prinsip 

umum dalam pemerlengkapan, yakni kadang-kadang ada 

informasi yang dihilangkan atau tidak dinyatakan. Ketidakhadiran 

informasi itu dipengaruhi oleh konteks, khususnya rujukan waktu. 

Pel infinitif terikat pada rujukan waktu tertentu atau rujukan waktu 

langsung, sedangkan Pel indikatif terikat pada rujukan waktu tak 

tentu atau rujukan waktu tak langsung, misalnya  Zake to be an 

idiot pada kalimat  I believe Zake to be an idiot adalah Pel infinitif, 

sedangkan that Zake is an idiot pada kalimat  I believe that Zake is 

an idiot adalah Pel indikatif. 

 Pemilihan pemarkah Pel sangat berpengaruh terhadap 

makna Pel. Namun, perlu  diingat  bahwa  dalam  pemakaian  

bahasa,  khususnya  dalam  kalimat yang berpelengkap, pemarkah  

Pel itu tidak  selalu hadir.  Bahkan  tidak  jarang pula,  sebuah  kata  

atau  partikel  yang  sama dipakai  untuk beberapa fungsi, misalnya 

kata if dalam bahasa Inggris pada konteks tertentu berfungsi 

sebagai konjungtor dalam kalimat majemuk bertingkat, tetapi 

pada konteks yang lain berfungsi sebagai pemarkah Pel. Misalnya, 

if pada kalimat I’ll leave if Zake comes berfungsi sebagai 

konjungtor kalimat majemuk subordinatif, buktinya kalimat 
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tersebut dapat diubah menjadi If Zake comes, I’ll leave. Sebaliknya, 

if pada kalimat  I doubt if Zake knows berfungsi sebagai pemarkah 

Pel, buktinya jika kalimat tersebut dibalik menjadi  *If Zake knows, I 

doubt  saecara gramatikal tidak  berterima. Apabila kata if pada 

kalimat tersebut diindonesiakan menjadi bahwa sehingga terben-

tuk kalimat Bahwa Zake tahu, saya sangsi,  kalimat  ini dapat 

berterima,  sedangkan  jika  kata  if tersebut diindonesiakan menja-

di jika/kalau sehingga terbentuk kalimat *Jika Zake tahu, saya 

sangsi, kalimat ini tidak gramatikal. 

Dilihat dari hubungan sintaktis pada klausa matriks,  Pel 

berpotensi berbentuk klausa subordinatif atau berbentuk FV dalam 

konstruksi parataktis. Dalam hal ini makna Pel akan dipengaruhi 

oleh sifat hubungannya dengan klausa matriks. Jika Pel tersebut 

berupa klausa, status gramatikal P juga akan berpengaruh 

terhadap makna Pel. Status gramatikal P tersebut, antara lain 

berupa kategori verba, nomina, atau adjektiva. 

Fungsi, struktur, kategori, dan ciri-makna/peran Pel di atas 

dapat digambarkan dalam bagan berikut. 

 

   
BAGAN  II-5 

Fungsi, Struktur, Kategori, dan Ciri-Makna/Peran Pel 

(Sumber: Coe (1981), Quirk dkk. (1989), 

Lapoliwa (1990), Downing dan Locke (1992)) 

 

 

Dalam kajian ini perihal fungsi, struktur, kategori, dan ciri-

makna/peran Pel yang akan digunakan sebagai dasar berpikir 

dapat digambarkan dalam bagan  berikut. 



62 PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA 

 

 

 
 

BAGAN  II-6 

Fungsi, Struktur, Kategori, dan Ciri-Makna/Peran Pel 

yang Digunakan dalam Kajian Ini 

 

2. 7    Tipe dan Pemarkah Pelengkap 

2. 7. 1    Tipe Pelengkap  

 Pembicaraan Pel sebagai salah satu fungsi sintaksis sering  

dicampuradukkan dengan persoalan pemerlengkapan yang ber-

fungsi menjelaskan makna pada fungsi sintaksis tertentu. Memang, 

hal itu tidak dapat disalahkan begitu saja karena Pel sebagai salah 

satu fungsi sintaksis merupakan bagian dari pemerlengkapan, 

sedangkan fungsi sintaksis lain yang tergolong di dalamnya adalah 

O dan K (lihat Quirk dan kawan-kawan, 1989; Lapoliwa, 1990; dan 

Sugono dan Indiyastini, 1994). Namun, Pel jelas berbeda dari O 

dan K,  terutama  apabila dilihat dari  perilaku sintaktisnya, meski-

pun ketiga-tiganya berfungsi  memberikan  kejelasan makna terha-

dap fungsi sintaksis lain. Pencampuradukan fungsi sintaksis de-

ngan fungsi semantis inilah yang mengakibatkan penentuan tipe 

Pel itu bervariasi, bahkan berbeda. 

 Coe (1981:165) membedakan Pel atas tiga tipe berdasarkan 

verba yang terkandung dalam kalimat, yakni verba monotransitif, 

verba dwitransitif, dan verba intransitif. Ketiga tipe Pel tersebut 
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adalah (1) Pel pada kalimat ber-OL dengan K opsional, (2) Pel pada 

kalimat ber-OL dan ber-OTL dengan K opsional, dan (3) Pel pada 

kalimat tanpa objek dengan K opsional. Sedikit berbeda dengan 

hal tersebut, Quirk dan kawan-kawan (1989: 832-853) mengelom-

pokkan pemerlengkapan (bahasa Inggris) menjadi empat tipe atas 

dasar jenis verba, yakni verba intensif, verba transitif atau intransitif 

dengan  tanpa  pergeseran   makna,   dan  verba  transitif  atau  

intransitif  dengan pergeseran makna. Keempat tipe  tersebut 

adalah (1) pemerlengkapan intensif, (2) pemerlengkapan mono-

transitif, (3) pemerlengkapan ditransitif, dan (4) pemerlengkapan 

kompleks-transitif. Tipe-tipe tersebut dapat diperjelas dengan 

contoh kalimat berikut. 

(39) a.   John     is     only a boy.  (Intensif/Intransitif) 

                S         P          Pel 

       b.  He    caught      a big fish   yesterday. (Transitif/- 

S         P                O               K           

Monotransitif) 

      c.   He   gave     Mary    a doll.  (Ditransitif/Dwitransitif) 

 S       P        OTL       OL                

      d.   She    called    him    a hero.  (Kompleks-Transitif) 

 S          P         O        Pel                

 

 Di samping kedua pandangan tersebut, Noonan (dalam 

Shopen, Editor, 1994: 49-65) mengelompokkan Pel atas enam tipe 

yang bertitik tolak dari P kalimat. Keenam tipe Pel tersebut, yakni 

Pel indikatif (indicative), Pel subjungtif (subjunctive), Pel parataktis 

(paratactic), Pel infinitif (infinitive), Pel yang dinominalkan 

(nominalized), dan Pel partisipial (participial). Kategori kata pengisi 

P pada tipe pertama sampai keempat adalah V (kerja), sedangkan 

kategori kata pengisi P pada tipe kelima adalah N (benda) dan 

kategori kata pengisi P pada tipe keenam adalah Adj (sifat) atau 

Adv (keterangan). Keenam tipe Pel tersebut dapat diperjelas 

dengan contoh berikut. 
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(40) a.  King Melvin suggested that Nathesa was down. 

                                  S               P                Pel (indikatif) 

         b.  King Melvin suggested that Nathesa  be  down.  

                                  S               P                Pel (subjungtif) 

        c.  The woman  told   the man   to sifted millet.      

                                  S          P         O         Pel (parataktis) 

       d.  For him  to abandon Radical Syndicalism would  

                     S                        Pel (infinitif)                          P 

be terrible for the movement.  

                   e.   I  disapprove of children smoking pot. 

                           S          P              Pel (nominalisasi) 

                   f.   He   saw    him    stop. 

                           S      P        O      Pel (partisipial)  

    

Selain ketiga pola klasifikasi Pel di atas, ada linguis lain, 

yakni Downing dan Locke (1992: 50-57) yang mengelompokkan 

Pel secara lebih sederhana menjadi tiga tipe, dengan dasar yang 

digunakannya adalah ciri sintaktis dan semantis. Ketiga tipe 

tersebut adalah tipe pelengkap-subjek (Pel-S),  tipe pelengkap-

predikat (Pel-P), dan tipe pelengkap-objek (Pel-O).  

Pel-S adalah unsur wajib (obligatoris) yang mengikuti verba 

kopula dan tidak akan dapat menjadi S jika kalimat yang 

bersangkutan dapat dipasifkan. Hubungan keseluruhan antara S 

dan Pel dalam hal ini adalah intensif. Oleh sebab itulah, bentuk 

kalimat seperti ini sering disebut kalimat (klausa) intensif, misalnya, 

kalimat berikut ini. 

(41) a.   John    is     a teacher.   ‘John adalah seorang guru’ 

                            S      V     Pel-S (FN) 

   b.   She  was       bad       at statistics. ‘Dia (adalah) jelek  

S     V   Pel-S (Adj.)    K (FPrep) 

dalam statistik.’ 

        

Pel-P adalah Pel yang digunakan untuk merujuk unsur 

wajib yang tidak sekelas dengan O. Tipe ini ada beberapa jenis, 

yakni (1) Pel yang mengikuti V relasional, (2) Pel yang menyertai V 

ukuran, (3) Pel yang menyertai V resiprokal, (4) Pel direksional yang 

wajib, dan (5) Pel predikat wajib yang lain (Downing dan Locke, 
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1992: 55-56). Yang tergolong V relasional, antara lain have 

‘mempunyai’, possess ‘mempunyai’, luck ‘beruntung’, contain 

‘berisi’, dan  fit ‘sehat’. Yang termasuk V ukuran, antara lain measu-

re ‘berukuran’, cost ‘biaya’, take ‘perlu’, dan weigh ‘berbobot’,  

sedangkan  yang   termasuk  V  resiprokal,  antara   lain  marry  

‘menikah’ dan resemble ‘mirip’. Di samping itu, sejumlah  V  yang  

disertai  pelengkap  direksional  wajib,  antara  lain  crept ‘merang-

kak’, slip ‘tergelincir’, slide ‘meluncur’, steal ‘menyerobot’,  sedang-

kan V yang diikuti oleh pelengkap  predikat  wajib  yang  lain  

adalah  complain  ‘mengeluh’, wish ‘ingin’, wonder ‘terpesona’, 

fancy ‘suka’, dan bother ‘bersusah-susah’. Berikut ini diberikan 

beberpa contoh untuk memperjalas hal tersebut. 

(42) a.   This   jar   contains     nails.  ‘Kaleng ini berisi paku.’ 

                              S               V        Pel-P (N) 

   b.  The window  measures  1 m by 2 m. ‘Jendela ini  

          S                     V      Pel-P (F Num) 

berukuran 1x2m.’  

         c.   Joe    resembles    his father.  ‘Joe mirip ayahnya.’ 

                            S           V           Pel-P (FN)  

         d.   They   crept   into   the   cave.   ‘Mereka  

                            S         V         Pel-P (FPrep) 

merangkak ke dalam gua.’  

         e.   He  complains   that he is never consulted about  

                           S          V                        Pel-P  (Klausa-THAT) 

anything. 

‘Dia mengeluh bahwa dia tidak pernah berkonsul-

tasi tentang segala  sesuatu.’ 

 

Pel-O yakni unsur yang melengkapi predikasi ketika verba 

yang dipilih menunjukkan karakteristik yang sama dengan objek 

langsung. Secara normal, Pel-O ini ditempatkan secara langsung 

setelah OL. Pel-O ini memberikan penjelasan yang sama kepada 

OL, seperti halnya Pel-S memberikan penjelasan kepada S. Atas 

dasar ciri semantisnya, Pel-O dibedakan atas tiga jenis, yakni Pel-O 

yang bersifat penjelas (attributive), Pel-O yang bersifat pengenal 

(identifies), dan Pel-O yang bersifat keadaan (circumstance) (lihat 
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Downing dan Locke, 1992: 53-54). Ketiga tipe Pel-O tersebut dapat 

diperjelas dengan contoh kalimat berikut.   

43 a. They  found   the dog  dead.                   ‘Mereka melihat anjing itu  

          S        V          O     Pel-O (Attributive)    dibunuh.’ 

     b. They elected her Miss Universe.             Mereka memilih dia Ratu  

          S        V      O    Pel-O (Identifies)           Kecantikan’ 

     c. We found the Dean in a good mood.    ‘Kami menemui Dekan itu  

          S     V          O    Pel-O (Circumstance)   dalam suasana baik.’ 

 

2. 7. 2   Pemarkah Pelengkap 

Masalah pemarkah Pel (complementizer) telah disinggung 

sedikit pada subpembicaraan ciri makna/semantis Pel. Dalam 

subpembicaraan  tersebut telah  dikemukakan  bahwa  kata  atau  

partikel  dalam  konteks  tertentu berfungsi sebagai pemarkah 

pelengkap (Pempel), tetapi pada konteks yang lain dapat berfungsi 

sebagai konjungtor. Telah dicontohkan di sana bahwa partikel  if 

dalam bahasa Inggris pada konteks tertentu sebagai Pempel, tetapi 

pada konteks yang lain sebagai konjungtor (lihat: subbagian 2. 6. 

4). 

Ada sejumlah kata atau partikel dalam bahasa Inggris yang 

sering digunakan sebagai Pempel, antara lain if, that, what, where, 

dan to (lihat Coe, 1981; Quirk dan kawan-kawan, 1989; Downing 

dan Locke, 1992; dan Noonan, 1994). Bahkan, ada bahasa tertentu, 

yakni bahasa Lango (di Sahara Timur), hanya memiliki satu partikel 

Pempel, yaitu ni yang digunakan untuk tipe Pel indikatif dan 

subjungtif, sedangkan dalam tipe Pel infinitif dan parataktis, 

Pempel ni tidak pernah digunakan (Noonan, dalam Shopen, Editor., 

1994: 45), misalnya: 

(44) a.  Atin   opoyo                        ni           acego                     dogola.    

            anak  ingat (Or III Tg)   Pempel     menutup (Or I Tg)     pintu 

            ‘Anak itu teringat bahwa saya menutup pintu itu.’   (INDIKATIF)  

        b.  Atin  omito                        ni            aceg                      dogola. 

             anak ingin (Or III Tg)   Pempel    menutup (Or I Tg)      pintu 

           ‘Anak itu menginkan dia untuk menutup pintu itu.’(SUBJUNGTIF) 

        c.  Atin  opoyo                           ocego                          dogola. 

            anak ingat (Or III Tg)        menutup (Or III Tg)      pintu 

           ‘Anak itu teringat untuk menutup pintu itu.’ (PARATAKTIS) 

        d.  Atin  opoyo                          ceggo                       dogola. 

            anak  ingat (Or III Tg)      untuk menutup (INF)  pintu 
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            ‘Anak itu teringat untuk menutup pintu itu.’ (INFINITIF)    

Dalam bahasa Inggris, pemakaian Pempel dalam kalimat 

berpelengkap kadang-kadang kehadirannya bersifat manasuka 

(opsional) atau Pempel itu ditentukan oleh konteks kalimat, tetapi 

ada pula yang bersifat wajib (obligatoris). Contohnya, if pada 

kalimat I doubt if John knows berfungsi sebagai Pempel yang 

bersifat wajib sehingga struktur kalimat *I doubt John knows tidak 

berterima. Sementara itu, that pada kalimat Perry knows that 

Hough is vulnerable merupakan Pempel yang bersifat tidak wajib 

(manasuka) sehingga jika that pada kalimat tersebut dielipskan, 

struktur kalimat Perry knows Hough is vulnerable, secara gramatikal 

kalimat tersebut masih berterima.  

Seperti halnya bahasa-bahasa lain, sangat dimungkinkan 

dalam BI pun terdapat kata atau partikel tertentu yang berfungsi 

sebagai Pempel dalam kalimat berpelengkap. Namun, 

dimungkinan pula Pempel itu tidak muncul dalam kalimat karena 

hal tersebut dipengaruhi oleh konteks kalimat atau bentuk verba 

yang mengisi P. Dengan kata lain, dalam bahasa Indonesia ada 

kemungkinasn terdapat Pempel yang bersifat wajib dan Pempel 

yang bersifat manasuka. Misalnya, Pempel pada kalimat berikut. 

(45) a.  Sastrawan itu  sedang membaca  puisi   untuk   kekasihnya. 

                                                 Pempel Wajib (Prep)  FN 

S                         P                O                     Pel  

      b.  Sastrawan itu   sedang membaca   puisi   kekasihnya.  

                                                D              M  (FN) 

S                         P                             O   

(46) a.  Para santri  beranggapan  (bahwa) pendapat gurunya benar. 

                              Pempel Manasuka (Konj.)     Klausa  

S                P                             Pel 

      b.  Para santri     beranggapan      pendapat gurunya benar. 

                                                    Klausa 

S                 P                                Pel 

 

Satuan gramatis untuk kekasihnya pada contoh (45a) terdiri 

dari kata untuk (berkategori Prep) yang berfungsi sebagai Pempel 

yang bersifat wajib dan kekasihnya yang berkategori frasa nominal 

(FN). Kedua unsur langsung tersebut membentuk sebuah satuan 

gramatis yang secara sintaktis berfungsi sebagai Pel. Berlainan 
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dengan hal tersebut, pada contoh kalimat (46a), satuan gramatis 

bahwa pendapat gurunya benar terdiri dari kata bahwa (berkate-

gori konjungsi) yang berfungsi sebagai Pempel yang bersifat 

manasuka dan pendapat gurunya benar yang berupa klausa 

nonverbal. Kedua unsur langsung tersebut membentuk sebuah 

satuan gramatis yang secara sintaktis berfungsi sebagai Pel. 

Kehadiran Pempel untuk yang berkategori Prep pada 

kalimat (45a) tersebut bersifat wajib. Jika Pempel tersebut ditiada-

kan, terjadilah kalimat (45b) yang berlainan dengan kalimat (45a), 

baik dilihat dari maknanya maupun tipe struktur kalimat. Kalimat 

(45a) bertipe SPOPel, sedangkan kalimat (45b) bertipe SPO. Hal ini 

berbeda dengan contoh kalimat (46a), yakni kehadiran Pempel 

bahwa bersifat tidak wajib (manasuka). Apabila Pempel bahwa 

pada kalimat (46a) tersebut tidak hadir, seperti pada contoh 

kalimat (46b), hal tersebut tidak akan mengubah makna dan tipe 

struktur kalimatnya. Oleh sebab itu, kalimat (46a dan b) tersebut 

makna sama dan tipe struktur kalimatnya juga sama, yakni SPPel. 

Apabila dilihat dari segi wujudnya, dimungkinkan dalam BI 

terdapat Pempel yang berwujud morfem dan kekosongan (zero).  

Pempel  yang  berwujud  morfem (kata) dapat dilihat pada contoh 

kalimat  (45a) dan (46a), sedangkan Pempel yang berwujud zero 

dapat dilihat pada contoh kalimat (47a dan b) berikut. 

 (47) a.  Kepala sekolah mengambilkan anak buahnya       gaji bulan ini. 

                         S                       P                      O   Pempel (zero)   Pel   

        b.  Organisasi sosial itu beranggotakan           purnawirawan TNI.    

                         S                               P     Pempel (zero)       Pel        

Menurut pendapat Lapoliwa (1990), kata bahwa, untuk, 

agar, supaya, kalau, jika, dan yang sejenis dalam BI dikelompokkan 

sebagai pemerlengkap atau pemarkah pelengkap (Pempel), 

sedangkan  Samsuri  (1985  dan  1996)  kata  bahwa dan untuk  

dinyatakan  sebagai  pemarkah  sematan (embedding) dan kata 

supaya, agar, kalau, jika, dan yang sejenis dinyatakan sebagai 

pemarkah gabungan (conjoining). Dalam kaitannya dengan 

pembicaraan Pel sebagai salah satu fungsi sintaksis,  kedua  

pandangan  tersebut (Lapoliwa dan Samsuri)  masih  perlu dikaji 

dan dipertimbangkan lebih lanjut. Persoalannya adalah adanya 

kata atau partikel yang sama dapat digunakan dalam fungsi yang 
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berlainan, misalnya kata bahwa dalam BI, kapan kata tersebut 

sebagai Pempel dan kapan kata tersebut sebagai konjungtor. 

Bahkan, kapan Pempel itu wajib dipakai dan kapan Pempel itu 

bersifat tidak wajib dipakai (manasuka). Hal-hal inilah sebagian 

masalah yang perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini. 

 Tipe Pel dan pemarkah Pel dapat digambarkan dalam 

bagan berikut.  

 

 

 
BAGAN  II-7 

Tipe dan Pemarkah Pelengkap 

(Sumber: Coe (1981), Quirk et.al. (1989), Lpoliwa (1990), 

Downing dan Locke (1992), Noonan (1994)) 

  

Dalam kajian ini perihal tipe Pel dan pemarkah Pel yang 

akan digunakan sebagai dasar berpikir dapat digambarkan dalam 

bagan berikut. 
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BAGAN  II-8 

Tipe dan Pemarkah Pelengkap 

yang Digunakan dalam Kajian Ini  

 

2. 8    Pelengkap Verba   Preposisi (Pel V  Prep) 

Yang dimaksud dengan Pel V  Prep adalah Pel yang 

mengikuti P yang diisi kategori V yang berpendamping kanan 

berupa Prep. Perlu sedikit dikemukakan di sini bahwa kata pen-

damping V itu dapat berada di kiri (sebelum) V dan dapat pula di 

kanan (setelah) V. Sugono dan Indiyastini (1994: 24-25) mengung-

kapkan bahwa kata pendamping V yang berada di kiri berupa kata 

aspek (seperti kata akan, telah, sedang), kata modal (seperti kata 

pasti, tentu, harus), atau kata negasi (seperti kata tidak, tak, belum), 

sedangkan kata pendamping V yang berada di kanan berupa Prep 

(seperti kata di, ke, dari, pada, dengan, atas) atau partikel penegas 

(seperti kata juga, saja, lagi). Namun, tidak semua hal tersebut akan 

dikaji dalam penelitian ini. Fokus persoalan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah V yang berpendamping kanan berupa Prep 
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dan diikuti Pel. Oleh karena hal ihwal Pel secara teoretis telah 

dikemukakan pada subbagian terdahulu, pada subbagian berikut 

akan diketengahkan perihal V, Prep, dan V  Prep yang disertai Pel. 

 

2. 9    Struktur Verba    Preposisi 

2. 9. 1   Perihal  Verba  

Yang dimaksud V di sini adalah salah satu kategori kata 

yang  mengisi P pada kalimat verbal. V dapat dikenali melalui 

bebera-=pa hal, antara lain bentuk, fungsi, dan makna,. Secara 

teoretis pembicaraan V lebih lanjut akan dilihat dari ketiga hal 

tersebut. 

 

2. 9. 1. 1    Verba Dilihat dari Segi Bentuk 

Dilihat dari segi bentuk (morfologis), Sugono dan 

Indiyastini (1994: 19-21) mengelompokkan V atas dua jenis, yakni 

V tanpa tanda bentuk (V tidak berafiks) dan V dengan tanda 

bentuk (V berafiks). Atas dasar hal tersebut, V jenis pertama dapat 

berupa kata tunggal (misalnya, datang, terbit, tidur), kata ulang 

(misalnya, duduk-duduk, lari-lari), kombinasi kata (misalnya, bunuh 

diri, pulang pergi).  Sementara itu, V jenis kedua pada umumnya 

berprefiks me(N)-, ber-, ter-, di- (misalnya, menulis, berdagang, ter-

sumbat, diambil), dapat pula berafiks kombinasi, seperti memper-

kan, memper-i, member-kan, me(N)-i, me(N)-kan, ter-i, ter-kan, di-i, 

di-kan, diper-i, diper-kan (misalnya, memperdengarkan, memper-

barui, memberhentikan, memukuli, mengembalikan, ternodai, 

terhindar-kan, dihindari, dikembalikan, diperbarui, diperdebatkan), 

dan dapat juga berkonfiks ke-an, ber-an (misalnya, kehabisan, 

bersentuhan). 

Dilihat dari segi sintaksis, V dapat dikenali atas dasar 

ketransitifan V yang terealisasi dalam kalimat atau klausa. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikenal berbagai jenis V, yakni V 

transitif, V tak transitif atau intransitif, dan V semitransitif. V 

transitif merupakan V yang menghendaki kehadiran O di belakang-

nya, sedangkan V intransitif merupakan V yang tidak menghendaki 

kehadiran O. Sementara itu, yang dimaksud V semitransitif adalah 

V yang dapat disertai O dan dapat pula tidak disertai O. Dalam hal 

ini fungsi sintaksis O bersifat opsional, sehingga dapat dihadirkan 
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dan dapat pula tidak dihadirkan, misalnya V makan, minum, 

memasak. Dengan demikian, kalimat Anak-anak sedang minum teh 

botol dapat dinyatakan menjadi Anak-anak sedang minum. 

V transitif dibedakan atas V monotransitif (ekatransitif) dan 

V bitransitif (dwitransitif). V transitif dikategorikan monotransitif 

jika V yang bersangkutan hanya diikuti satu nomina atau FN yang 

berfungsi sebagai O dan dikategorikan dwitransitif jika V yang 

bersangkutan diikuti dua nomina atau FN yang masing-masing 

sebagai O dan Pel. Hal ini dapat diperjelas melalui contoh berikut.  

(48)a.  Setiap guru harus membuat satuan pelajaran. (Tr – Monotransitif) 

                   S                 P (Vmntr)       O (FN)   

     b.  Ketua kelas mengambilkan teman-temannya buku pelajaran. (Tr-  

                                                                                                 Dwitransitif)  

                   S           P ( Vdwtr)             O (FN)             Pel (FN) 

(49)a.  Bu Tutik akan bercerita  sejarah P. Diponegoro. (Intransitif  Pel) 

                 S                P (Vintr)           Pel (FN) 

       b.  Sejak kemarin orang tuanya telah pergi. (Intransitif) 

                    K                     S           P (Vintr) 

(50)    Agus sedang minum es kelapa muda. (Semitransitif) 

                         S      P (Vsmtr)      O-Opsional (FN)   

Apabila dilihat dari segi hubungan V dengan argumen, 

dapat dikenal empat jenis V, yakni V aktif, pasif, anti-aktif, dan anti-

pasif (lihat Kridalaksana, 1985: 54-56; dan 1986: 51-52). V 

digolongkan V aktif apabila S pada kalimat verbal yang bersang-

kutan berperan pelaku atau penanggap dan dikategorikan V pasif 

jika S pada kalimat verbal yang bersangkutan berperan penderita 

atau hasil. V aktif biasanya ditandai oleh penggunaan afiks meN-, 

afiks meN- yang berkombinasi dengan afiks –kan, -i, atau afiks lain,  

afiks ber-/ ber-kan, konfiks ber-an, atau tanpa afiks, sedangkan V 

pasif biasanya ditandai penggunaan afiks di-, afiks di- yang 

berkombinasi dengan afiks -kan, -i, atau afiks lain, afiks ter-, afiks 

ter- yang berkombinasi dengan –kan atau –i, konfiks ke-an, atau 

persona + V tanprefiks. V pada contoh kalimat (51) berikut adalah 

V aktif, sedangkan V pada contoh kalimat (52) adalah V pasif. 

51 a.    Selama dua jam Timan mengapur dinding. 

 b.  Bu guru membawakan murid-muridnya hasil  

kerajinan tangan.   

     c.    Para siswa duduk dengan tenang di ruang pameran. 
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52 a.    Para demonstran dihadang oleh pasukan dalmas. 

 b.   Lima orang penggali pasir tertimbun tanah longsor.  

                 c.    Kredit itu telah saya bayar sejak bulan lalu. 

V anti-aktif (ergatif) adalah V pasif yang tidak dapat diubah 

menjadi V aktif dan subjeknya berperan pengalam (experiencer), 

sedangkan V anti-pasif yaitu V aktif yang tidak dapat diubah 

menjadi V pasif. Contoh kalimat (53) berikut, predikatnya diisi V 

anti-aktif, sedangkan contoh kalimat (54), predikatnya diisi  V anti-

pasif. 

(53)a.    Di tempat itulah  Murni     kecopetan. 

                                 K                   S      P (V anti-aktif)                               

                  b.    Ban mobil sebelah kanan   terantuk      pagar  

S                   P (V anti-aktif)       Pel 

pembatas. 

                                

(54)a.    Mereka       haus         akan kasih sayang. 

                            S       P (V anti-pasif)       Pel  

                   b.    Saat ini  mereka   sedang bertanam   padi. 

                K            S         P  (V anti-pasif)    Pel      

Di samping hal-hal di atas, secara sintaktis ciri lain V adalah 

tidak dapat digabung atau didahului oleh kata penyangatan, 

seperti kata paling, sangat, kecuali jenis V statif dan V sensasi fisik 

(pengalaman). Misalnya, V duduk dan dihadang tidak dapat 

didahului oleh kata penyangatan menjadi *sangat duduk, *paling 

duduk, *sangat dihadang, *paling dihadang, sedangkan V sensasi 

fisik, seperti merasa dan teringat dapat didahului oleh kata 

penyangatan sehingga menjadi sangat merasa dan sangat teringat.  

 

 

2. 9. 1. 2    Verba Dilihat dari Segi Fungsi 

Dilihat dari segi fungsi, V memiliki fungsi utama sebagai P 

dalam kalimat atau klausa (lihat Schachter dalam Shopen, Editor., 

1996: 9; Alwi dan kawan-kawan, 1998: 87). Di samping itu, V dapat 

pula berfungsi sebagai atribut. Misalnya, kalimat  Ia akan 

mendaftar ujian terbuka,  V mendaftar berfungsi sebagai P (inti P), 

sedangkan V terbuka berfungsi sebagai atribut terhadap nomina 

ujian. Hubungan antara unsur inti dan atribut pada frasa ujian 
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terbuka tersebut bukan saja ditunjukkan oleh struktur nomina dan 

V, melainkan sesungguhnya ada unsur lain, seperti kata yang atau 

yang sejenis yang berada di antaranya. Jika unsur yang 

menjembatani itu dieksplisitkan, frasa tersebut akan berupa  ujian 

yang (bersifat) terbuka. 

Di samping V itu berfungsi utama sebagai P dan dapat pula 

berfungsi sebagai atribut, Sugono dan Indiyastini (1994: 29-30) 

berpendapat bahwa V dapat juga berfungsi sebagai S, misalnya 

kalimat  Memarahi murid di depan teman-temannya itu tidak 

bijaksana. Menurut hemat saya, pandangan tersebut perlu 

dipertimbangkan karena ada kemungkinan kata memarahi pada 

kalimat tersebut merupakan atribut terhadap kata lain yang 

menjadi inti, tetapi tidak dieksplisitkan, seperti kata nomina 

tindakan atau yang sejenis. Dengan demikian, jika dinyatakan 

secara eksplisit, kalimat tersebut berupa Tindakan memarahi murid 

di depan teman-temannya itu tidak bijaksana. Jadi, sesungguhnya 

S pada kalimat tersebut adalah nomina atau frasa nominal, bukan 

V atau FV. 

 

 

2. 9. 1. 3   Verba Dilihat dari Segi Makna 

Dilihat dari segi semantik, dapat dikenal tiga macam V, 

yakni V perbuatan, proses, dan keadaan (lihat Sugono dan 

Indiyastini, 1994: 32; Schachter dalam Shopen, Editor., 1996: 9). Di 

samping itu, Alwi dan kawan-kawan, 1998: 88-90) mengelompok-

kan V itu atas empat jenis, yakni V perbuatan, proses, keadaan, dan 

pengalaman.  

Selain kedua penggolongan V tersebut, Quirk dan kawan-

kawan (1989: 94-96) mengelompokkan V (dalam bahasa Inggris) 

atas dua golongan utama, yakni V dinamis (dinamic verbs) dan V 

statif (stative verbs). V dinamis tersebut terdiri atas lima jenis, yakni 

V aktivitas (activity verbs), V proses (process verbs), V sensasi fisik 

(bodily sensation verbs), V peristiwa transisi (transitional event 

verbs), dan V momentan (momentary verbs), sedangkan V statif 

terdiri atas dua jenis, yakni V tanggapan/pemahaman (verbs of 

preception and cognition) dan V relasional (relational verbs). 

Penggolongan V yang dilakukan oleh Quirk dan kawan-kawan 
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inilah yang akan digunakan sebagai landasan berpikir dalam 

penelitian ini karena hal tersebut paling lengkap, terinci, dan 

penggolongan V oleh ahli bahasa yang lain telah tercakup di 

dalamnya.  

“V aktivitas” (perbuatan) adalah V yang mengandung 

makna perbuatan atau tindakan dan biasanya dapat digunakan 

untuk menjawab pertanyaan “Apa yang dilakukan oleh subjek?” Di 

samping itu, verba perbuatan ini baiasanya dapat digunakan untuk 

membuat kalimat perintah. Contoh kalimat (55a) berikut, V yang 

menduduki fungsi P bermakna ‘perbuatan’ dan kalimat (55b) 

merupakan kalimat perintah yang dibentuk atas dasar kalimat 

(55a). 

(55) a.  Polisi  memukul penjahat  itu. (V bermakna  

‘perbuatan’) 

        b.  Pukullah! (Kalimat perintah) 

Apabila sufiks –kan atau –i ditambahkan pada V perbuatan, akan 

terjadi penambahan makna terhadap V yang bersangkutan. Misal-

nya, jika V perbuatan memukul ditambah sufiks –i  menjadi memu-

kuli, V memukuli tersebut akan bermakna ‘perbuatan/-tindakan 

yang dilakukan berulang-ulang’.  

“V proses” adalah V yang mengandung makna perubahan 

dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dan biasanya dapat 

digunakan untuk menjawab pertanyaan “Apa yang sedang terjadi 

pada subjek? (Alwi dan kawan-kawan, 1988: 88). Dalam hal ini 

perlu dicatat bahwa tidak semua V proses dapat digunakan untuk 

membuat kalimat perintah, seperti pada V perbuatan. V pada 

contoh kalimat (56a) dan (57a) berikut adalah V proses. Namun, V 

pada kalimat (56a) dapat digunakan untuk membuat kalimat 

perintah, seperti pada contoh (56b), sedangkan V pada kalimat 

(57a) tidak dapat digunakan untuk membuat kalimat perintah, 

seperti pada kalimat (57b), kecuali S pada kalimat semacam ini 

berciri makna ‘manusia’, misalnya  para prajirit sehingga kalimat 

(58a) berikut  verbanya dapat digunakan untuk membuat kalimat 

perintah, seperti pada kalimat (58b). 

(56) a.  Para pemain meluncur ke bawah. (Verba Proses) 

        b.  Meluncurlah ke bawah! (Kalimat perintah) 
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(57) a.  Virus SARS menyebar ke berbagai belahan dunia.  

(Verba Proses) 

       b.  *Menyebarlah ke berbagai belahan dunia! (Tidak  

berterima sebagai perintah) 

(58) a.  Para prajurit menyebar ke berbagai belahan dunia.  

(Verba Proses) 

        b.  Menyebarlah ke berbagai belahan dunia! (Kalimat  

perintah) 

 “V sensasi fisik” merupakan V yang mencerminkan makna 

perasaan yang dialami/dirasakan oleh seseorang. Misalnya, V 

merasa pada kalimat Ia merasa sebagai orang tua merupakan V 

sensasi fisik. Di samping itu, kata-kata seperti  ingat, lupa, sentuh, 

berhasrat, dan menyadari dapat digolongkan sebagai V sensasi 

fisik. Oleh karena V tersebut mencerminkan hal yang dialami oleh 

seseorang (fisik), V sensasi tersebut dapat dikategorikan sebagai V 

pengalaman. 

“V peristiwa transisional” merupakan V yang mencerminkan 

peristiwa perpindahan dari suatu temapat/kondisi yang lama ke 

tempat/kondisi yang baru. Misalnya, kata tiba pada kalimat Sinta 

tiba di Jakarta pukul 17.00 merupakan V peristiwa transisional. Di 

samping itu, kata-kata seperti mati, jatuh, tinggal, dan hilang dapat 

digologkan pula pada jenis V ini. 

“V momentan” merupakan V yang mencerminkan peristiwa 

yang berlangsung secara cepat. Misalnya, kata mengangguk pada 

kalimat Mereka mengangguk sebagai tanda setuju merupakan V 

momentan. Selain itu, kata-kata seperti melompot, menyepak, 

menampar, dan mengetuk dapat pula digolongkan sebagai V 

momentan karena verba-verba tersebut mencerminkan makna 

‘peristiwa yang berlangsung secara cepat’. 

“V persepsi” merupakan jenis V yang tidak mencerminkan 

kegiatan atau perbuatan, tetapi mengandung makna keadaan. 

Oleh sebab itu, V ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan 

“Bagaimana subjek?”, tetapi tidak dapat dipakai untuk menjawab 

pertanyaan “Apa yang dilakukan subjek atau apa yang terjadi pada 

subjek? Selain itu, V persepsi (tanggapan) ini tidak dapat 

digunakan untuk membuat kalimat perintah, tetapi dapat diikuti 

klausa yang diawali oleh kata bahwa atau mengapa. Misalnya, V 
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sangsi pada kalimat (59a) berikut tidak dapat dipakai untuk 

membentuk perintah, seperti tampak pada kalimat (59b), tetapi V 

tersebut dapat disertai klausa yang diawali kata bahwa, seperti 

tampak pada kalimat (59c) berikut. 

(59) a.   Guru itu sangsi terhadap jawaban siswanya. (Verba  

tanggapan) 

        b. *Sangsilah terhadap jawaban siswanya! (Tidak  

berterima sebagai perintah) 

   c.  Guru itu sangsi bahwa siswanya telah bekerja  

dengan baik. 

“V relasional” merupakan V yang tidak mencerminkan 

makna kegiatan/perbuatan, tidak dapat diikuti klausa yang diawali 

kata bahwa atau mengapa, dan tidak dapat digunakan untuk 

membentuk perintah. Namun, V ini mencerminkan makna 

keadaan. Misalnya, V termasuk pada kalimat Dia termasuk anggota 

sindikat curanmor merupakan V relasional. V tersebut tidak dapat 

digunakan untuk membuat kalimat perintah dan tidak dapat 

disertai klausa yang diawali kata bahwa/mengapa. Dengan 

demikian, struktur kalimat *Dia termasuklah anggota sindikat 

curanmor! tidak berterima sebagai kalimat perintah dan kalimat 

*Dia termasuk bahwa/mengapa temannya tertangkap tidak 

berterima, baik secara semantis maupun sintaktis. Selain kata 

termasuk tersebut, kata-kata seperti terdiri atas, berisi, bergantung 

pada, berurusan, dan tampak juga tergolong pada jenis V 

relasional karena verba-verba tersebut tidak dapat diikuti klausa 

yang diawali kata bahwa atau mengapa.   

 Bentuk dan makna V tersebut dapat digambarkan dalam 

bagan berikut.  
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BAGAN  II-9 

Bentuk dan Makna Verba 

(Sumber: Quirk et.al. (1989), Sugono dan Indiyastini (1994),  

Schachter (1996), Djajasudarma (1997), Alwi dkk. (1998)) 

 

 Dalam kajian ini perihal bentuk dan makna V yang akan 

digunakan sebagai landasan berpikir dapat digambarkan dalam 

bagan di bawah ini. 

 

 
 

BAGAN  II-10 

Bentuk dan Makna Verba 

yang Digunakan dalam Kajian Ini  
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2. 9. 2    Perihal  Preposisi 

2. 9. 2. 1    Konsep  Preposisi 

 Istilah preposisi diserap dari bahasa Inggris preposition. 

Dalam BI istilah preposisi disebut pula kata depan karena secara 

sintaktis, preposisi selalu digunakan sebelum/di depan kata atau 

frasa lain yang biasanya berkategori nomina,  adjektiva, atau 

adverbia sehingga membentuk konstruksi eksosentris derektif 

yang berupa FPrep. Dalam konstruksi sintaksis, Prep tidak pernah 

dapat berdiri sendiri, tanpa kata atau frasa lain yang menyertainya. 

Di samping itu, Prep hanya bertugas menghubungkan makna 

antara unsur yang mendahului dan unsur yang mengikutinya. Jadi, 

Prep merupakan salah satu bentuk kata tugas, selain konjungtor, 

interjeksi, artikula, dan partikel penegas (lihat Alwi dan kawan-

kawan, 1998:  288). 

 Dalam bahasa Inggris, Prep (seperti, to, of, on, with) termasuk 

dalam kategori partikel, yaitu segolongan kata yang tidak dapat 

mengalami derivasi dan infleksi. Sehubungan dengan hal ini, 

Ramlan (1980: 14) menegaskan bahwa partikel (termasuk prepo-

sisi) merupakan segolongan kata yang tidak dapat berdiri sendiri 

sebagai S atau P. Oleh karena gabungan antara Prep dengan kata 

atau farasa yang menyertainya dapat membentuk FPrep, Kridalak-

sana dan kawan-kawan (1985: 74) menyebutkan bahwa Prep meru-

pakan partikel yang berfungsi menghubungkan kata atau frasa 

sehingga terbentuk frasa eksosentris.  

 Dalam frasa eksosentris tersebut terdapat unsur Prep yang 

berfungsi sebagai pemarkah (penanda) dan unsur kata atau frasa 

lain yang berfungsi sebagai termarkah (petanda). Misalnya, frasa di 

Lapangan Gasibo, Prep di sebagai pemarkah dan frasa Lapangan 

Gasibo sebagai termarkah. Prep di tersebut tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa disertai frasa Lapangan Gasibu. Demikian pula, Prep 

di dan yang sejenis tidak dapat berdiri sendiri untuk menduduki 

fungsi sintaksis tertentu, seperti S, P, O, Pel, atau K.  

 Atas dasar beberapa konsep Prep di atas, Prep sebagai salah 

satu bentuk partikel memiliki karakteristik tertentu, yakni (1) Prep 

sebagai salah satu wujud partikel, (2) Prep tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa disertai kata atau frasa lain, (3) Prep tidak dapat 

berdiri sendiri menduduki fungsi sintaksis S, P, O, Pel, atau K, (4) 
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Prep berfungsi untuk membentuk frasa eksosentris direktif 

preposisional (FPrep), dan (5) Prep sebagai pemarkah pertalian 

makna antara unsur yang mendahului dan unsur yang mengikuti-

nya. 

 Dalam pemakaian bahasa sering dijumpai sebuah kata dalam 

konteks tertentu sebagai Prep dan dalam konteks yang lain 

sebagai konjungtor, bahkan dapat pula berkategori lain (bukan 

partikel). Misalnya, 

(60) a.  Toni bersedia karena bujukan saya. (karena sebagai  

  Prep) 

    b. Toni bersedia karena orang tuanya datang. (karena  

  sebagai   konjungtor) 

(61) a.  Gubernur akan berbicara mengenai pelaksanaan  

  otonomi daerah. 

  (mengenai sebagai Prep yang dapat disulih dengan 

kata tentang) 

       b.  Lemparan batunya mengenai  pedagang kaki lima. 

(mengenai bukan sebagai Prep, melainkan sebagai V 

yang dapat disulih dengan kata menjatuhi) 

 Kata karena pada kalimat (60a) merupakan Prep. Kata karena 

sebagai pemarkah dan FN bujukan saya sebagai termarkah 

sehingga terbentuk FPrep karena bujukan saya. Berbeda halnya 

dengan kalimat (60b), kata karena merupakan konjungtor (peng-

hubung) subordinatif. Kata karena pada kalimat (60b) tersebut 

bertugas menghubungkan klausa matriks Toni bersedia dengan 

klausa bawahan orang tuanya datang. Demikian pula, kata 

mengenai pada kalimat (61a) merupakan Prep. Kata mengenai di 

sini sebagai pemarkah dan FPrep pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai termarkah sehingga terbentuk konstruksi eksosentris yang 

berupa FPrep. Sebagai Prep, kata mengenai tersebut dapat disulih 

dengan kata tentang. Kata mengenai pada kalimat (61b) berfungsi 

sebagai P yang berkategori V sehingga kata tersebut dapat disulih 

kata menjatuhi dan tidak dapat disulih kata tentang.    
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2. 9. 2. 2    Jenis  Preposisi 

2. 9. 2. 2. 1    Jenis Preposisi Dilihat dari Segi Bentuk 

Dilihat dari segi bentuk, Sobarna (2003) mengelompokkan 

Prep bahasa Sunda atas dua kelompok besar, yakni Prep mono-

morfemis (monosilabis, dwisilabis, dan polisilabis) dan Prep 

polimorfemis (turunan dari kategori lain, perpaduan V+Prep, 

gabungan Prep, dan pasangan Prep). Atas dasar bentuk pula, Alwi 

dan kawan-kawan (1998: 288-292) mengelompokkan Prep dalam 

bahasa Indonesia atas dua jenis, yakni Prep tunggal dan Prep 

gabungan.  

Prep tunggal merupakan Prep yang hanya berupa satu kata, 

baik yang berbentuk kata dasar, seperti di, ke, dari, pada, maupun 

berbentuk kata berafiks, seperti selama, mengenai, bersama. 

Sementara itu, Prep gabungan merupakan Prep yang terdiri atas 

dua kata, baik berbentuk dua kata yang berdampingan, seperti 

kepada, daripada, oleh karena, maupun berbentuk dua kata yang 

berpasangan, seperti antara ... dengan ..., dari ... sampai …. 

Misalnya, 

 (62) a.   Mereka berasal dari Kalimantan Barat. 

        b.   Tanti pergi bersama adik iparnya. 

        c.   Para mahasiswa berdiskusi mengenai pelaksanaan  

         reformasi.  

(63) a.    Petinju Irak itu lebih tinggi daripada petinju  

  Indonesia. 

        b.   Pemberontak itu harus ditumpas sampai ke akar- 

  akarnya.   

       c.   Keluarga kami telah pindah dari Bandung ke Jakarta.   

       d.    Antara buruh dan majikan belum ada kesepahaman.  

 

Prep dari, bersama, dan mengenai pada kalimat (62a, b, dan 

c) tersebut masing-masing sebagai Prep tunggal, sedangkan Prep 

daripada dan sampai ke pada kalimat (63a dan b) masing-masing 

sebagai Prep gabungan berdampingan dan Prep dari … ke … dan  

antara … dan … pada kalimat (63c dan d) masing-masing merupa-

kan Prep gabungan berpasangan. 

Selain kedua bentuk Prep tersebut, dalam pemakaian BI 

sering terjadi sebuah Prep yang bergabung dengan dua nomina, 
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dengan syarat nomina pertama harus bersifat lokatif (lihat Alwi dan 

kawan-kawan, 1998: 291; Kridalaksana dan kawan-kawan, 1985: 74; 

dan Kridalaksana, 1986: 93-94). Dengan demikian, dapat ditemu-

kan bentuk FPrep  di sekitar rumah, ke dalam kantor, dari samping 

pasar. 

Pengelompokan Prep atas dua jenis dikemukakan pula oleh 

Quirk dan kawan-kawan (1989: 300-301) dengan istilah yang ber-

beda, yakni Prep sederhana (simple preposition) dan Prep kompleks 

(complex preposition). Namun, substansinya sedikit berbeda, yakni 

pada jenis Prep tunggal yang dikemukakan Alwi dan kawan-kawan 

dapat berupa kata dasar dan kata berafiks, sedangkan pada jenis 

Prep sederhana yang dikemukakan Quirk dan kawan-kawan tidak 

disebutkan adanya bentuk Prep berafiks. Sementara itu, substansi 

jenis Prep gabungan sama dengan jenis Prep kompleks. 

Selain ketiga pengelompokan Prep di atas, Kridalaksana 

dan kawan-kawan (1985: 74) dan Kridalaksana (1986: 93-95) 

mengelompokkan Prep atas tiga jenis, yakni Prep dasar, Prep 

turunan, dan Prep yang berasal dari kategori lain. Prep dasar yaitu 

Prep yang tidak dapat mengalami proses morfologis, seperti 

derivasi, misalnya kata di, ke, dari, bak, pada, demi. Prep turunan 

yaitu Prep yang telah mengalami afiksasi, seperti selama, semacam, 

bagaikan, menjelang, mengenai dan yang telah mengalami proses 

penggabungan, seperti kepada, daripada, oleh karena, sejak … 

hingga …, dari… samapai …, antara … dengan …, di atas …. dari 

bawah …, ke depan …. Ketiga contoh Prep gabungan yang terakhir 

tersebut (di atas …, ke depan …, dari bawah …) menghendaki 

persyaratan khusus, yakni nomina pertama yang langsung 

mengikuti Prep harus bersifat lokatif, misalnya FPrep di atas meja, 

ke depan pintu, dari bawah jembatan.  

Secara substansial, pengelompokan Prep yang dikemuka-

kan oleh Kridalaksana tersebut kurang lebih sama dengan penge-

lompokan Prep yang dikemukakan oleh Alwi dan kawan-kawan. 

Untuk itu, dalam penelitian ini konsep preposisi yang dikemukakan 

Alwi dan kawan-kawan (1998) itulah yang digunakan, sedang 

konsep yang lain dipakai sebagai bahan pertimbangan.  
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2. 9. 2. 2. 2    Jenis Preposisi Dilihat dari Segi Keberadaan  

(Posisi) 

Selain pengelompokan Prep atas dasar bentuk, Prep dapat 

pula diklasifikasikan berdasarkan keberadaannya (posisi) dalam 

konstruksi sintaksis yang bersangkutan. Atas dasar keberadaannya 

dalam konstruksi sintaksis, Prep dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yakni Prep yang berada sebelum kata atau frasa lain (preposed 

preposition), Prep yang berada pada akhir/setelah konstruksi 

sintaksis lain  (postposed preposition), dan Prep yang berada 

sebelum dan setelah kata atau frasa lain secara berpasangan/-

berkorelasi (lihat: Murphy, 1987; Thomson dan Martinet, 1987; 

Quirk dan kawan-kawan, 1989).  

Jenis Prep yang berada sebelum kata/frasa telah lazim ada 

dalam berbagai bahasa, termasuk BI (lihat contoh nomor 62 dan 

63), sedangkan jenis Prep yang berada pada akhir/setelah 

kata/frasa  belum tentu ada dalam semua bahasa. Jenis Prep yang 

berada pada akhir atau setelah konstruksi sintaksis lain banyak 

ditemukan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang sejenis. 

Misalnya kata at, to, with, about, of  pada kalimat (64) berikut.  

(64) a.  Which house did you leave it at? 

        b.  He’s worth listening to.  

        c.  He’s impossible to work with. 

        d. The old house which I was telling yao about is  

      empty. 

         e.   What I’m convinced of is that the world’s  

     population ….                   

 

Jenis Prep yang berada sebelum dan setelah kata/frasa lain 

secara berpasangan ada dalam BI, misalnya sejak…hingga…; 

antara…dengan…; dari…sampai…. Hal ini banyak dijumpai pula 

dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris, misalnya by … of;  in … 

with;  on … of;  at … with;  in … to…; sehingga terbentuk konstruksi 

sintaksis seperti by means of,  in comparison with,  on pain of,  at 

variance with,  in relation to. 

 Atas dasar kajian teoretis tersebut, perihal jenis Prep yang 

digunakan sebagai landasan berpikir dalam kajian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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BAGAN  II-11 

Jenis Preposisi 

yang Digunakan dalam Kajian Ini 

 

 

2. 9. 3    Verba    Preposisi  (yang Disertai Pelengkap) 

 Struktur V  Prep adalah V yang berpendamping kanan 

berupa Prep. Perlu ditambahkan di sini bahwa pendamping kanan 

V itu dapat juga berupa selain Prep, yakni berupa partikel penegas, 

seperti kata pula, juga, lagi, saja, misalnya pada konstruksi  diketa-

hui pula, pergi juga, minum lagi, membiarkan saja (lihat: Sugono 

dan Indiyastini, 1994: 26-27). Namun, pendamping kanan V yang 

dikaji dalam buku ini hanyalah yang berupa Prep sehingga 

terdapat struktur V  Prep. Hal tersebut difokuskan lagi pada 

persoalan V  Prep yang disertai Pel. 

 Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk konsep 

V yang diikuti Prep adalah prepositional verb (lihat Leech dan 

Svartvik, 1987: 264-265; Jacobs, 1995: 162), sedangkan dalam BI 

digunakan istilah verba berpreposisi (lihat Alwi dan kawan-kawan, 

1998: 95-97). Sementara itu, Murphy (1987), Thomson dan 

Martinet (1987) menggunkan formula  “verba + preposisi” untuk 

menunjuk konsep bentuk V yang diikuti oleh Prep. Dalam buku ini  

digunakan istilah “V  Prep” karena dalam istilah tersebut terkan-

dung makna kehadiran Prep setelah V tersebut dapat bersifat wajib 
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(obligatoris) dan dapat pula bersifat tidak wajib (opsional). 

Sementara itu, istilah “verba berpreposisi” tidak digunakan karena 

dalam istilah tersebut terkandung makna bahwa Prep yang 

mengikuti V itu seolah-olah selalu bersifat wajib, padahal kenyata-

annya tidak demikian. Jika hal tersebut dikaitkan dengan Pel, 

terjadilah istilah “Pel V  Prep” yang menunjukkan Pel berada 

setelah Prep, sedangkan apabila menggunakan istilah “Pel Verba 

Berpreposisi” (Pel VBp), hal tersebut menimbulkan interpretasi lain, 

yakni Prep setelah V selalu bersifat wajib. Oleh sebab itu, dalam 

buku ini digunakan istilah “Pel V  Prep’, yakni Pel terhadap V yang 

disertai Prep. 

 Unsur bahasa yang menyertai V  Prep memiliki dua 

kemungkinan fungsi sintaksis, yakni Pel atau K (Alwi dan kawan-

kawan, 1998:  97). Misalnya, kalimat nomor (65) berikut, unsur 

bahasa yang menyertai V  Prep berfungsi Pel, sedangkan unsur 

bahasa yang menyertai V  Prep pada kalimat (66) berfungsi K. 

 

(65)  Sinta  bercerita  tentang   masa lalunya. 

    N       VIntr        Prep            FN  

     S        P (V)              Pel 

(66)  Anak-anak  akan bertamasya     ke    Cilacap.   

               N                 VIntr                Prep     N 

                S                  P (V)                   K  

 

Dalam bahasa asing, seperti bahasa Inggris, dapat dijumpai 

struktur V  Prep yang disertai fungsi sintaksis O, bahkan dapat 

dijumpai pula  di antara V dan Prep itu ditempati Adv atau O (lihat 

Leech dan Svartvik, 1987: 265). Misalnya, kalimat (67a) berikut 

menunjukkan adanya unsur bahasa setelah V  Prep berfungsi 

sebagai O dan kalimat (67b) menunjukkan adanya O berada di 

antara V dan Prep. Di samping itu, kalimat (67c) menunjukkan 

adanya unsur bahasa yang berfungsi sebagai Adv yang berposisi di 

antara V dan Prep, sedangkan struktur kalimat (67d) tidak 

gramatikal. 

 

(67) a.  They   called   up   all young men. 

              S       P(V)   Prep      O (FN)   
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        b.  They   called   all young men   up. 

              S      P(V)             O (FN)     Prep   

        c.  They   called    earley    on     their friends. 

              S       P(V)      Adv     Prep     O (FN) 

        d.  *They  called  earley  up  all young men. 

 

Dalam pemakaian BI, terutama bahasa lisan, sering 

dijumpai struktur kalimat yang mirip dengan struktur kalimat 

nomor (67a) di atas. Misalnya,  kalimat  Saya tidak mengetahui 

tentang pengiriman barang itu. Meskipun secara semantis dapat 

dimengerti, kalimat tersebut tidak berterima sebagai kalimat yang 

baku karena penggunaan afiks meN-i pada kata mengetahui tidak 

perlu lagi disertai Prep tentang atau yang sejenis, tetapi langsung 

diikuti unsur bahasa lain yang berfungsi sebagai O. Dengan 

demikian, seharusnya kalimat tersebut berstruktur Saya tidak 

mengetahui pengiriman barang itu. 

Atas dasar kajian teoretis tersebut, struktur V  Prep yang 

diikuti Pel (Pel V  Prep) di atas dapat digambarkan dalam bagan 

di bawah ini. 
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BAGAN  II-12 

Struktur Pelengkap Verba + Preposisi 

(Sumber: Murphy (1987), Thomson dan Martinet (1987), 

Quirk et.al. (1989), Downing dan Locke (1992), Alwi dkk. (1998)) 

  

Struktur V  Prep yang diikuti Pel (Pel V  Prep) yang akan 

digunakan sebagai dasar berpikir dan analisis dalam penelitian ini 

merupakan perpaduan (eklektif) dari beberapa teori dasar yang 

telah dikemuakan di depan. Hal ini dapat digambarkan dalam 

bagan berikut. 
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BAGAN  II-13 

Struktur Pelengkap Verba + Preposisi 

yang Digunakan dalam Kajian Ini 

 

 

2. 10   Rangkuman 

 Secara teoretis, berbagai jenis konstruksi sintaksis yang 

mendukung kajian ini adalah frasa, klausa, dan kalimat.. Frasa 

merupakan konstruksi sintaksis yang terdiri atas dua unsur (kata) 

atau lebih. Hal ini dibedakan atas frasa endosentris dan eksosen-

tris. Sebuah frasa tergolong endosentris apabila frasa itu berdistri-

busi sama dengan salah satu atau semua unsur langsungnya, 

sedangkan sebuah frasa tergolong eksosentris jika frasa itu tidak 

berdistribusi yang sama dengan salah satu atau semua unsur 
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langsungnya. Frasa endosentris dibedakan atas frasa koordinatif 

atau aditif (penjumlahan, pemilihan, perlawanan, dan serial emfa-

tik), frasa atributif, dan frasa apositif. Sementara itu, frasa eksosen-

tris dibedakan atas frasa direktif preposisional (FPrep) dan frasa 

direktif partikel/sandang. 

 Klausa merupakan salah satu bentuk konstruksi sintaksis 

yang minimal terdiri atas unsur SP. Berdasarkan struktur 

fungtornya, klausa dibedakan atas klausa runtut (SP) dan klausa 

tidak runtut atau inversi (PS). Berdasdarkan kelengkapan fungtor-

nya, klausa dibedakan atas klausa lengkap (minimal S P) dan klausa 

tidak lengkap (tidak ada unsur S atau P), sedangkan berdasarkan 

ada tidaknya unsur negasi, klausa dikelompokkan atas klausa 

positif dan negatif. Atas dasar kategori kata pengisi P, klausa 

dibedakan atas klausa verbal (yakni, klausa yang unsur P-nya diisi 

kategori V) dan klausa nonverbal (yakni, klausa yang unsur P-nya 

diisi kategori selain V). Berdasarkan distribusinya, klausa dibedakan 

atas klausa bebas (klausa yang mampu berdiri sendiri dan tidak 

terikat oleh satuan bahasa lain) dan klausa terikat (klausa yang 

terikat pada satuan bahasa lain). Di samping itu, dapat dikenal pula 

bentuk klausa relatif, yakni klausa yang membatasi unsur pokok (S) 

pada klausa inti. Oleh karena “membatasi” itulah, klausa relatif 

bersifat restriktif. 

 Kalimat merupakan salah satu bentuk konstruksi sintaksis 

yang berupa satuan gramatis (berupa kata, frasa, atau klausa) yang 

diakhiri intonasi final. Jika dituliskan, kalimat dimulai dengan huruf 

kapital dan diakhiri tanda intonasi final yang berupa tanda titik 

(berita), tanda tanya (pertanyaan), atau tanda seru (seruan), 

sedangkasn jika dilisankan, kalimat dimulai dengan kesenyapan 

awal dan diakhiri kesenyapan akhir (intonasi final). Atas dasar 

maksud, kalimat dikelompokkan atas kalimat berita, tanya, perin-

tah, dan seru, sedangkan berdasarkan ada tidaknya unsur negasi, 

kalimat dibedakan atas kalimat positif dan kalimat negatif.  

Berdasarkan kelengkapan fungtornya, kalimat dibedakan 

atas kalimat lengkap (mayor) dan kalimat tidak lengkap (minor), 

sedangkan berdasarkan kategori pengisi P, kalimat dikelompokkan 

atas kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Dilihat dari jumlah 

klausanya, kalimat dikelompokkan atas kalimat tunggal (berupa 
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satu klausa) dan kalimat majemuk (berupa dua klausa atau lebih). 

Kalimat tunggal dibedakan atas kalimat aktif dan pasif. Kalimat 

aktif dikelompokkan atas kalimat aktif transitif, aktif intransitif, aktif 

semitrantitif, dan  kalimat aktif kompleks-transitif. Sementara itu, 

kalimat aktif transifif dapat dikelompokkan atas kalimat aktif 

ekatransitif dan kalimat aktif dwitransitif. 

 Dalam kalimat lengkap terdapat fungsi-fungsi sintaksis 

(jabatan/ fungsional). Fungsi-fungsi sintaksis itu dapat dikelom-

pokkan menjadi dua, yakni fungsi sintaksis paling inti dan fungsi 

sintaksis yang menjadi komplementasi. Fungsi sintaksis paling inti 

ada dua, yakni fungsi sintaksis P yang menjadi sentral dari struktur 

fuingsional dalam kalimat dan fungsi sintaksis S, sedangkan fungsi 

sintaksis yang menjadi komplementasi, yakni O, Pel, dan K. 

 Walaupun O, Pel, dan K tersebut sama-sama sebagai 

komplementasi, masing-masing memiliki perilaku sintaktis dan 

karakteristik yang berbeda. O hanya dapat memberikan kelengkap-

an makna terhadap P yang diisi oleh V aktif transitif. Pel dapat 

memberikan kelengkapan makna terhadap S, P (yang diisi oleh V 

aktif transitif,  aktif intransitif, aktif semitransitif, atau pasif), atau O 

sehingga terjadilah tipe Pel-S, Pel-P, dan Pel-O. Sementara itu, 

fungsi sintaksis K dapat memberikan kelengkapan makna terhadap 

P atau keseluruhan kalimat. 

 Ciri-ciri fungsi sintaksis O adalah (1) melengkapi P yang 

berupa V AkTr, (2) berposisi secara langsung setelah P yang diisi V 

AkTr atau setelah K apabila setelah V AkTr  terdapat K, (3) hanya 

dapat hadir pada kalimat verbal aktif transitif, (4) dapat menjadi S 

akibat  pemasifan kalimat, (5) dapat disulih pronomina –nya, (6)  

dapat berwujut kata, frasa, atau klausa, dan (7) berkategori 

nomina(l).  

Ciri-ciri fungsi sintaksis Pel adalah (1) dapat memberikan 

kelengkapan makna kepada S, P (V Akf atau V Psf), atau O, (2) 

dapat berposisi langsung setelah P jika tidak ada O, dapat 

berposisi setelah O jika fungsi sintaksis O ini ada setelah V, atau 

dapat berposisi setelah K jika setelah V terdapat K, (3) dapat hadir 

dalam kalimat yang berpredikat V AkTr,  V AkInTr,  VAkSmTr, V Psf, 

atau pada kalimat ekuatif, (4) tidak dapat menjadi S akibat 

pemasifan kalimat, (5) tidak dapat disulih pronomina –nya, kecuali 
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Pel yang didahului oleh preposisi selain di, ke, dari, akan, dan atas, 

(6) dapat berwujut kata, frasa, atau klausa, dan (7) berkategori 

nomina(l), verba(l), adjektiva(l), numera(l), atau FPrep.  

Ciri-ciri fungsi sintaksis K adalah (1) memberikan keleng-

kapan makna kepada P (V Akf atau V Psf) atau kepada keseluruhan 

kalimat, (2) dapat berposisi di awal, tengah, atau akhir kalimat, (3) 

dapat hadir pada semua jenis kalimat, (4) tidak dapat menjadi S 

akibat pemasifan kalimat, (5) tidak dapat disulih dengan 

pronomina –nya, (6) dapat berwujut kata, frasa, atau klausa, (7) 

dapat berkategori nomina(l), verba(l), adjektiva(l), atau FPrep, tetapi 

tidak dapat berkategori numera(l).   

Atas dasar kehadiran fungsi-fungsi sintaksis dalam kalimat, 

ada delapan tipe kalimat lengkap, yakni (1) SP, (2) SPO, (3) SPPel, 

(4) SPK, (5) SPOPel, (6) SPPel K, (7) SPOK, dan (8) SPOPelK. Atas 

dasar kategori kata pengisi fungsi sintaksis P, ada lima pola kalimat 

dasar, yakni (1) FN(l) + FN(l), (2) FN(l) + FV(l), (3) FN(l) + FAdj(l), (4) 

FN(l) + FNum(l), dan (5) FN(l) + FAdv(l). Sebuah konstruksi sintaksis 

dapat dinyatakan sebagai kalimat dasar apabila konstruksi sintaksis 

yang bersangkutan mengandung ciri-ciri, yakni (1) berstruktur SP, 

(2) bebas atau tidak bergantung pada bentuk lain, (3) deklaratif, (4) 

berbentuk kalimat aktif, (5) berupa klausa lengkap, (6) berpotensi 

diperluas, dan (7) hanya ada satu (tunggal) penafsiran makna. 

V yang mengisi P pada kalimat verbal ada yang diikuti Prep 

dan ada yang tidak diikuti Prep. Jika V  Prep diikuti Pel, muncullah 

masalah Pel V dan Pel V  Prep. Pel V merupakan Pel yang 

memberikan kelengkapan makna terhadap V, sedangkan Pel V  

Prep merupakan Pel yang memberikan kelengkapan makna 

kepada V yang diikuti Prep sebagai pendamping kanan V. 

Kehadiran Prep seterlah V ada yang bertsifat obligatoris dan ada 

yang bersifat opsional. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini 

digunakan istilah “V  Prep” dan bukannya “V berpreposisi” karena 

dalam istilah “V berpreposisi” terkandung nuansa makna bahwa 

Prep setelah V itu bersifat wajib atau selalu hadir. Secara sintaktis, 

kemunculan Prep pada Pel V  Prep ada yang dipengaruhi V dan 

ada yang dipengaruhi Pel. Meskipun demikian, keberadaan Prep 

setelah V tetap memiliki hubumngan sintaktis yang lebih dekat 

dengan satuan bahasa di belakngnya. 
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V yang berpotensi diikuiti Prep ada dua bentuk, yakni VDs 

(dalam hal ini V yang tidak berafiks) dan V turunan (dalam hal ini V 

berafiks), sedangkan jika dilihat dari semantik ada dua tipe V, yakni  

dinamis dan statif. Tipe V dinamis dibedakan atas lima jenis, yakni 

V aktivitas, proses, sensasi fisik, peristiwa transisi, dan momentan, 

sedangkan tipe V statif dibedakan atas V persepsi dan  relasional. 

Sementara itu, Prep yang mengikuti V dikelompokkan atas empat 

jenis, yakni Prep tunggal (Prep tak berafiks), Prep turunan (Prep 

berafiks), Prep gabungan berdampingan, dan Prep gabungan 

berpasangan. 

Pel yang mengikuti V  Prep dapat berupa kata, frasa, atau 

klausa, terutama klausa tanya. Jenis frasa yang berpotensi mengisi 

Pel adalah frasa aditif, atributif, apositif, dan FPrep. Di samping itu, 

kehadiran Pel setelah V  Prep ada yang bertsifat wajib dan ada 

yang bersifat tidak wajib. Kehadiran Pel tersebut dapat dipengaruhi 

oleh V, Prep, atau bersifat netral. 
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Catatan: 

1. LaPalombara (1976: 246-247) 

 
 

  



94 PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA 

 

2.   A. A. Fokker (1972: 52) 

 

Gambaran kasar sembilan tipe kalimat BI adalah sebagai 

berikut. 

 
3.   C.A. Mees (1950: 106) 

Seringkali kata kerja yang berawalan (berafiks prefiks) ber- 

diturunkan dari kata senyawa (kata majemuk). Dalam hal 

demikian harus diingat bahwa kata yang kedua pada susunan  

senyawa itu bukanlah pelengkap (Pel), melainkan boleh 

disebut penggenap. Penggenap tersebut terikat erat dengan  

kata kerja dan tak bisa dipisah-pisah karena penggenap 

termasuk bagian dari susunan senyawa tersebut. Misalnya, 

kata tangan pada kalimat Ia berjabat tangan adalah pengge-

nap, sedangkan kata  surat pada kalimat Ia berkirim surat 

adalah pelengkap (Pel). 
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bab  

STRUKTUR PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
 

 

 

3. 1    Pengantar 

 Dalam bab ini akan dibahas masalah struktur V  Prep yang 

diikuti Pel yang sekaligus dikaitkan dengan makna V, makna Prep, 

dan makna Pel yang terkandung di dalamnya. Struktur V tersebut 

dikelompokkan menjadi dua, yakni verba dasar (VDs) dan verba 

berafiks/turunan (VBaf). 

 Dalam masalah tersebut ada dua kelompok persoalan yang 

akan dibahas lebih lanjut, yakni (1) VDs  Prep  Pel dan (2) VBaf  

Prep  Pel. Pada kelompok pertama terdapat dua subkelompok, 

yakni (a) VDs  Prep Tgl  Pel-N dan (b) VDs  Prep Gab-Bdmp  

Pel-N. Pada kelompoik kedua terdapat empat subkelompok, yakni 

(a)VBaf  Prep Tgl  Pel, (b) VBaf  Prep Baf  Pel, (c) VBaf  Prep 

Gab-Bdmp  Pel, dan (d) VBaf  Prep Gab-Bps  Pel. 

 Pada subkelompok VBaf  Prep Tgl  Pel  ada empat 

subbagian, yakni (a1) VBaf  Prep Tgl  Pel-N, (a2) VBaf  Prep Tgl 

 Pel-V, (a3) VBaf  Prep Tgl  Pel-Num, dan (a4) VBaf  Prep Tgl  

Pel N-Ku. Demikan pula pada subkelompok VBaf  Prep Baf  Pel 

terdapat empat subbagian, yakni (b1) VBaf  Prep Baf  Pel-N, (b2) 

VBaf  Prep Baf  Pel-Adj, (b3) VBaf  Prep Baf  Pel-Num, dan (b4) 

VBaf  Prep Baf  Pel N-Ku. Sementara itu, pada subkelompok VBaf 

 Prep Gab-Bdmp  Pel hanya terdapat satu struktur, yakni VBaf  

Prep Gab-Bdmp  Pel-N. Demikian pula pada subkelompok VBaf  

Prep Gab-Bps  Pel hanya terdapat satu struktur, yakni VBaf  Prep 

Gab-Bps  Pel-Num.  

Analisis terhadap persoalan-persoalan tersebut secara 

langsung dikaitkan dengan makna dan/atau peran pada unsur-
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unsur dalam kalimat yang bersangkutan, karena bentuk dan makna 

merupakan komposit yang tidak dapat dipisahkan. Dalam analisis 

tersebut sekaligus akan terlihat jenis V yang diikuti Prep dan Pel.  

 

3. 2    Struktur Verba  Preposisi  Pelengkap 

3. 2. 1    Verba Dasar  Preposisi  Pelengkap 

3. 2. 1. 1    Verba Dasar  Preposisi Tunggal   Pelengkap-

Nomina  

 Data yang tergolong pada subkelompok ini dijumpai tujuh 

buah. Atas dasar makna, VDs yang mendahului Prep Tgl ada tiga 

jenis, yakni (1) V aktivitas, (2) V peristiwa transisi, dan (3) V 

persepsi. Sementara itu, dalam Pel berkategori N yang mengikuti 

Prep Tgl terdapat tiga jenis peran, yakni peran ‘sasaran’, ‘lokatif’, 

dan ‘keadaan’.  

 

3. 2. 1. 1. 1   Verba Dasar ‘Aktivitas’    Preposisi Tunggal    

Pelengkap-Nomina 

Pada VDs ‘Aktivitas’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel  dijumpai 

satu buah. Kaidah strukturnya adalah sebagai berikut. 

 VDs ‘Aktivitas’    tentang    FAdt    N    ‘sasaran’ 

 VDs ‘Aktivitas’ pada struktur tersebut berupa kata dasar 

bicara, Prep Tgl yang mengikuti berupa kata tentang yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘perihal’, dan Pel yang penyertainya 

berupa FAdt kualifikasi, gaji, dan sebagainya yang berkategori N 

dan berperan ‘sasaran hal/isi’. Satu-satunya data yang tergolong 

dalam kelompok ini dapat dikemukakan dalam kalimat berikut.

 (1)  Kita bicara tentang kualifikasi, gaji, dan sebagainya. 

Secara sintaktis, Prep Tgl tentang setelah V bicara pada 

kaliomat (1) tersebut menunjukkan makna ‘perihal’ sehingga Prep 

tersebut berpotensi disulih kata mengenai atau soal. Prep ini 

menghendaki kehadiran Pel di belakangnya berkategori N dan 

berperan ‘sasaran isi/hal’ serta dapat berupa frasa, kata, bahkan 

Kl.Tn.. Namun, Prep tentang setelah V bicara tersebut tidak dapat 

disulih kata akan karena jenis V sebelum Prep tentang merupakan 

V aktivitas.  

Prep Tgl dan Pel setelah V bicara pada kalimat (1) tersebut 

berpotensi dielipskan secara bersama-sama. Bahkan, Prep Tgl 
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tentang tersebut tetap bersifat opsional, meskipun Pel di 

belakangnya dihadirkan. Secara sintaktis, Pel pada kalimat (1) di 

atas berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi lain, 

dengan syarat Prep Tgl tentang wajib hadir sebelum Pel.  

 Atas dasar hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa struktur 

kalimat (1a, b, c, d, dan f) berikut ini gramatikal, sedangkan struktur 

kalimat (1e) tidak gramatikal.  

 

 (1) a.    Kita bicara.  

       b.   Kita bicara  kualifikasi, gaji, dan sebagainya.  

(Pel: FN) 

c. Kita bicara tentang gaji. (Pel: N) 

d. Kita bicara tentang bagaimana cara meningkatkan  

gaji guru. (Pel:  Kl.Tn-N) 

       e.   *       Kualifikasi, gaji, dan sebagainya kita bicara.  

       f.   Tentang  kualifikasi, gaji, dan sebagainya kita bicara.  

   

Kalimat yang berstruktur VDs ‘Aktivitas’   Prep Tgl    Pel-N 

tersebut dapat digambarkan dalam kaidah berikut. 

 

KAIDAH  III-1a 

 
Keterangan:  VDs ‘Aktivitas’:  bicara 
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3. 2. 1. 1. 2    Verba Dasar ‘Peristiwa Transisi’      Preposisi Tunggal  

           Pelengkap-Nomina 

 

 VDs ‘Peristiwa Transisi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

dijumpai pada lima buah data kalimat. Strukturnya dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

 

 
 

VDs ‘Peristiwa Transisi’ pada data (69) berupa kata tinggal. 

VDs ini diikuti Prep Tgl di yang secara sintaktis menunjukkan 

makna ‘tempat’ dan  Pel yang menyertainya berupa FAdt sejumlah 

kota dan desa yang berkategori N dan berperan ‘lokatif’. VDs 

‘Peristiwa Transisi’ pada data (68) berupa kata dasar ada. VDs ini 

diikuti Prep Tgl dalam yang secara sintaktis menunjukkan makna 

‘posisi kondisi’ dan Pel yang menyertainya berupa FAdt kategori 

intermediate dan elementary yang berkategori N dan berperan 

‘keadaan’. VDs ‘Peristiwa Transisi’ pada data (119) dan (157) 

masing-masing berupa kata dasar mulai dan datang. Prep Tgl yang 

mengikuti kedua VDs tersebut sama, yakni kata dari yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘asal’. Struktur Pel yang menyertai 

Prep Tgl tersebut berupa FAtr, yakni masing-masing berupa frasa  

hulu waduk dan luar provinsi yang keduanya berperan ‘lokatif asal’. 

Sementara itu, VDs ‘Peristiwa Transisi’ pada data (49) berupa kata 

dasar jatuh ‘tertambat’. VDs ini diikuti Prep Tgl pada yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘arah ke sasaran’ dan Pel yang 

menyertainya berupa FAtr  bahasa pemersatu yang berkategori N 

dan berperan ‘sasaran’. Hal tersebut dapat diberikan contoh dalam 

kalimat berikut.  

 

(2)  Mereka tinggal di sejumlah kota dan desa. 

  (3)  Kebanyakan siswa pada umumnya ada dalam kategori  

                   intermediate dan elementary. 

 (4)  Beberapa peserta lomba datang dari luar provinsi. 
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 (5)  Pilihan jatuh pada bahasa pemersatu. 

Prep Tgl di setelah VDs tinggal pada kalimat (2) di atas 

tidak dapat disulih kata dalam seperti yang terdapat pada kalimat 

(3). Hal ini disebabkan Prep Tgl dalam setelah VDs ada pada 

kalimat (3) tersebut secara sintaktis menunjukkan makna ‘bukan 

tempat’, melainkan ‘posisi keadaan’, sedangkan Prep Tgl di pada 

kalimat (2) secara sintaktis menunjukkan makna ‘tempat’. 

Sementara itu, struktur Pel yang menyertai Prep Tgl dalam pada 

kalimat (3) dapat berupa frasa atau kata yang semuanya itu 

berkategori N, tetapi tidak dapat disulih klausa. Oleh sebab itu, 

Prep Tgl di pada kalimat (2) di atas tidak dapat dipertukarkan 

penggunaannya dengan Prep Tgl dalam pada kalimat (3). 

 Prep Tgl dari setelah VDs datang pada kalimat (4) secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘asal’ dan tidak ada kata lain yang 

dapat digunakan untuk menyulihnya. Prep tersebut menghendaki 

kehadiran Pel di belakangnya berkategori N dan berperan ‘lokatif’, 

sedangkan strukturnya dapat berupa frasa atau kata, tetapi tidak 

dapat berupa klausa. VDs datang berpotensi diikuti Prep Tgl yang 

lain, misalnya ke atau pada apabila Pel yang mengikutinya 

berperan ‘sasaran’. Misalnya, Beberapa peserta lomba datang pada 

ketua panitia. 

 Prep Tgl pada setelah VDs jatuh ‘tertambat’ pada kalimat 

(5) di atas secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah sasaran’ 

sehingga berpotensi disulih kata ke, tetapi tidak dapat disulih kata 

kepada atau terhadap karena Pel pada kalimat tersebut tidak 

memiliki ciri makna ‘orang’. Pel pada kalimat (5) tersebut berupa 

FAtr bahasa pemersatu yang berkategori N dan berperan ‘sasaran’. 

Pel ini berpotensi disulih kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn yang 

kategorinya juga harus N. 

 Satuan bahasa yang bergaris bawah pada kalimat (2 – 5) di 

atas merupakan Pel yang semuanya berkategori N, tetapi perannya 

bervariasi. Selain peran Pel tersebut diwarnai oleh ciri makna dalam 

Pel yang bersangkutan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh 

penggunaan jenis Prep dan V yang mendahului. Misalnya, frasa 

luar provinsi setelah VDs datang  Prep Tgl dari  pada kalimat (4) 

merupakan Pel berkategori N yang berperan ‘lokatif’ karena dalam 

Pel tersebut terkandung ciri makna ‘tempat’ dan Prep dari 
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sebelumnya menunjukkan makna ‘asal’. Apabila frasa luar provinsi 

tersebut berada setelah VDs bicara  Prep Tgl tentang, seperti Ia 

bicara tentang luar provinsi,  frasa luar provinsi tersebut tidak lagi 

berperan ‘lokatif’, tetapi berperan ‘sasaran hal’, meskipun kategori-

nya tetap sama. yakni N. 

 Atas dasar keberadaannya dalam kalimat, Prep dan Pel 

setelah VDs pada kalimat (2 – 5) di atas bersifat opsional secara 

serentak. Artinya, kedua unsur tersebut berpotensi dielipskan seca-

ra bersama-sama. Namun, Prep dari setelah VDs datang pada 

kalimat (4), Prep dalam setelah VDs ada pada kalimat (3), dan Prep 

di setelah VDs tinggal  pada kalimat (2) masing-masing bersifat 

obligatoris jika Pel yang mengikutinya hadir. Sementara itu, Prep 

pada setelah VDs jatuh pada kalimat (5) bersifat opsional, meski-

pun Pel di belakangnya hadir. Oleh karena VDs pada kalimat (2 – 5) 

di atas memiliki keterikatan semantis dengan Prep dan Pel yang 

menyertainya, Pel pada keempat kalimat tersebut tidak dapat 

dipermutasikan ke awal kalimat, baik Prep itu di hadirkan maupun 

tidak dihadirkan sebelum Pel. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa struktur kalimat (2a, c), (3a, c), (4a, c), dan (5a, b, c, d) di 

bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (2b, d, e, f), (3b, 

d, e, f), (4b, d, e, f), dan (5e, f) tidak gramatikal.  

 

(2) a.   Mereka tinggal.  

     b.   *Mereka tinggal        sejumlah kota dan desa. 

 c.   Mereka tinggal di desa. 

 d.   *Mereka tinggal di apakah sejumlah kota dan desa. 

 e.   *      Sejumlah kota dan desa mereka tinggal. 

 f.    *?Di sejumlah kota dan desa mereka tinggal. 

(3) a.  Keterampilan siswa pada umumnya ada.  

b. *Keterampilan siswa pada umumnya ada  kategori  

     intermediate dan elementary. (Pel: FN) 

 c.  Keterampilan siswa pada umumnya ada dalam angan- 

     angan.(Pel:N)        

    d. *Keterampilan siswa pada umumnya ada  dalam bagaimana  

     cara memperolehnya. (Pel: Kl.Tn-N)      

    e. *?    kategori intermediate dan elementary keterampilan  

     siswa pada umumnya ada. 

    f* ?Dalam kategori intermediate dan elementary keterampilan 

siswa pada umumnya ada. 
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(4) a.  Beberapa peserta lomba datang.. 

 b. *Beberapa peserta lomba datang   luar provinsi. (Pel:  FN) 

 c.   Beberapa peserta lomba datang  dari   daerah. (Pel: N) 

     d.  *Beberapa peserta lomba datang  dari apakah luar provinsi.  

      (Pel: Kl.Tn-N) 

 e.  *       Luar provinsi beberapa peserta lomba datang.      

 f.   *?Dari luar provinsi beberapa peserta lomba datang.           

(5) a.  Pilihan jatuh. 

 b  Pilihan jatuh        bahasa pemersatu. 

 c.  Pilihan jatuh pada bahasa. (Pel: N) 

    d.  Pilihan jatuh pada apa yang dimaksud bahasa pemersatu.  

     (Pel: Kl.Tn-N) 

 e.  *      Bahasa pemersatu pilihan jatuh. 

 f.   *?Pada bahasa pemersatu pilihan jatuh. 

  

Jenis VDs ‘Peristiwa Transisi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel di 

atas dapat digambarkan dalam bentuk kaidah berikut. 

KAIDAH  III-1b 
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3. 2. 1. 1. 3   Verba Dasar ‘Persepsi’     Preposisi Tunggal     

Pelengkap-Nomina     

 

VDs ‘Persepsi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N dijumpai 

pada satu buah data kalimat. Strukturnya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 VDs ‘Persepsi’     akan     FAps    N   ‘sasaran’ 

VDs ‘Persepsi’ dalam data kalimat berupa kata dasar tahu. 

VDs ini diikuti Prep Tgl akan yang secara sintaktis menunjukkan 

makna ‘perihal’ dan Pel yang menyertainya berupa FAps kelemah-

an teori yang digunakan yang berkategori N dan berperan ‘sasaran 

hal’. Hal tersebut dapat diperjelas dengan penampilan contoh 

kalimat berikut. 

 (6)  Tampaknya peneliti tidak tahu akan kelemahan teori  

       yang digunakan. 

 VDs tahu pada kalimat (6) tersebut merupakan V ‘Persepsi’. 

Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl akan yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘perihal’ sehingga berpotensi disulih kata 

tentang, soal, atau mengenai. Namun, Prep Tgl akan tersebut 

berpotensi pula disulih kata pada atau terhadap karena Pel yang 

menyertainya berperan ‘sasaran hal’. Pel pada kalimat (6) tersebut 

berupa FAps kelemahan teori yang digunakan yang berkategori N 

dan berperan ‘sasaran hal’. Oleh karena peran tersebut, Pel pada 

kalimat (6) berpotensi disulih kata, frasa jenis lain, atau bentuk 

Kl.Tn., tetapi semuanya itu harus berkategori N.    

 Apabila kalimat (6) tersebut dibandingkan dengan contoh 

kalimat (1) di atas, kedua kalimat tersebut memiliki kesamaan, 

yakni Pel pada kedua kalimat tersebut berperan ‘sasaran hal’. 

Bedanya, Prep Tgl akan setelah VDs tahu berpotensi disulih kata 

tentang, soal, mengenai, bahkan berpotensi pula disulih kata pada 

atau terhadap, sedangkan Prep Tgl tentang setelah V bicara pada 

kalimat (1) hanya dapat disulih kata soal, hal, atau mengenai, tetapi 

tidak dapat disulih kata akan, pada, atau terhadap. Perbedaan ini 

disebabkan oleh penggunaan jenis V, yakni VDs bicara pada 

kalimat (1) merupakan V ‘Aktivitas’, sedangkan VDs tahu pada 

kalimat (6) merupakan V ‘Persepsi’.    
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 Secara sintaktis, Prep Tgl akan dan Pel kelemahan teori 

yang digunakan pada kalimat (6) tersebut bersifat opsional secara 

serentak sehingga kedua unsur tersebut dapat dielipskan secara 

bersama-sama. Bahkan, Prep Tgl akan tetap opsional, meskipun 

Pel di belakangnya dihadirkan. Di samping itu, Pel tersebut 

berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi lain, 

dengan syarat Prep Tgl akan wajib hadir sebelum Pel.  

 Atas dasar hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa struktur 

kalimat (6a, b. c, d, dan f) di bawah ini gramatikal, sedangkan 

struktur kalimat (6e) tidak gramatikal karena Prep Tgl akan tidak 

dihadirkan sebelum Pel. 

 

(6)a. Tampaknya peneliti tidak tahu.  

      b. Tampaknya peneliti tidak tahu          kelemahan teori  

         yang digunakan. (Pel: FN) 

     c. Tampaknya peneliti tidak tahu  akan masalah. (Pel: N)    

     d. Tampaknya peneliti tidak tahu akan apa kelemahan  

         teori yang digunakan. (Pel: Kl.Tn-N) 

     e. *    Kelemahan teori yang digunakan tampaknya  

         peneliti tidak tahu.  

 f.  Akan kelemahan teori yang digunakan tampaknya                      

     peneliti tidak tahu.  

 

Atas dasar derskripsi dan argumentasi tersebut, kalimat 

yang berstruktur VDs ‘Persepsi’  Prep Tgl  Pel-N ini dapat 

digambarkan dalam kaidah berikut. 

 

 
Keterangan: VDs ‘Persepsi’:  tahu 
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3. 2. 1. 2    Verba Dasar  Preposisi Gabungan-Berdampingan   

      Pelengkap-Nomina     

             Data yang termasuk ke dalam subkelompok ini ditemukan 

satu buah. Atas dasar makna, VDs dalam data ini tergolong V 

‘Aktivitas’. Struktur VDs ‘Aktivitas’ yang diikuti Prep Gab-Bdmp dan 

Pel- dapat digambarkan sebagai berikut. 

VDs ‘Aktivitas’    ke dalam    FAps    N      ‘sasaran: tempat’.  

Dalam struktur tersebut Prep yang mengikuti VDs ‘Aktivitas’ 

adalah Prep Gab-Bdmp, yakni kata ke dalam dan Pel yang 

menyertainya berupa FAps yang berkategori N dan berperan 

‘sasaran tempat’. Hal ini dapat diperjelas melalui penampilan 

contoh data dalam kalimat berikuit. 

 (7)  Binatang buruannya masuk ke dalam perangkap yang 

telah dipasang beberapa hari sebelumnya. 

 Verba masuk pada kalimat (7) tersebut merupakan V 

‘Aktivitas’. Prep yang mengikutinya berupa Prep Gab-Bdmp, yakni 

kata ke dalam yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah 

sasaran tempat’ sehingga Prep tersebut berpotensi disulih kata ke, 

dalam, atau pada, tetapi tidak dapat disulih kata kepada atau 

terhadap karena Pel perangkap yang telah dipasang beberapa hari 

sebelumnya pada kalimat tersebut tidak mengandung cirti makna 

‘orang’. Pel setelah Prep Gab-Bdmp tersebut berupa FAps yang 

berkategori N, berperan ‘sasaran’, dan di dalamnya terkandung ciri 

makna ‘tempat’. Oleh karena ciri makna tersebut, Pel pada kalimat 

(7) di atas berpotensi diisi oleh kata atau frasa lain yang 

kategorinya tetap N, misalnya kubangan (N) atau kolong jembatan 

(FN), tetapi tidak dapat disulih bentuk Kl.Tn, misalnya apakah yang 

telah disiapkan.  

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp ke dalam dan Pel 

perangkap yang telah disiapkan beberapa hari sebelumnya setelah 

V masuk pada kalimat (7) di atas berpotensi dielipskan secara 

bersama-sama, bahkan Prep Gab-Bdmp ke dalam setelah V masuk 

tersebut tetap bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya 

dimunculkan. Di samping itu, Pel pada kalimat tersebut berpotensi 

dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat Prep ke dalam 

harus hadir sebelum Pel tersebut. Dengan demikian, struktur 
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kalimat (7a, b, d) di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur 

kalimat (7c, e) tidak gramatikal. 

 (7)a.  Binatang buruannya masuk.  

     b.  Binatang buruannya masuk        perangkap yang  

         telah dipasang beberapa hari sebelumnya. 

     c.  *Binatang buruannya masuk ke dalam bagaimana  

perangkap yang telah dipasang beberapa hari 

sebelumnya  

d.   Ke dalam perangkap yang telah dipasang beberapa 

hari sebelumnya binatang buruannya masuk.  

     e.   *          Perangkap yang telah dipasang beberapa  

hari sebelumnya binatang buruannya masuk  

 Bertitik tolak dari uraian tersebut, kalimat yang berstruktur 

VDs ‘Aktivitas’  Prep Gab-Bdmp  Pel-N ini dapat dikaidahkan 

berikut. 

 
Keterangan:  VDs ‘Aktivitas’: masuk   

 

3. 2. 2   Verba Berafiks   Preposisi  Pelengkap 

3. 2. 2. 1  Verba Berafiks  Preposisi Tunggal  Pelengkap  

3. 2. 2. 1. 1   Verba Berafiks  Prep Tunggal  Pelengkap- 

          Nomina 

3. 2. 2. 1. 1. 1    Verba ber-(kan/an)  Preposisi Tunggal   

               Pelengkap-Nomina  

 Data kalimat yang tergolong ke dalam subkelompok ini 

ditemukan 58 buah. V ber-(kan/an) pada kalimat data ada enam 

jenis, yakni V aktivitas,  proses,  peristiwa transisi, sensasi fisik, 

persepsi, dan relasional. Prep yang menyertainya berupa Prep Tgl 

(seperti, soal, dalam, dari, sebagai, dengan) yang memiliki makna 

sintaktis secara bervariasi. Prep Tgl tersebut diikuti Pel yang 
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berkategori N, tetapi perannya bervariasi, yakni Pel berperan 

‘sasaran’, ‘keadaan’, ‘sebab’, ‘akibat’, ‘pengenal’, ‘lokatif’, ‘alat’, 

‘tujuan’, dan ‘isi’.  

 

3. 2. 2. 1. 1. 1. 1    Verba ber- ‘Aktivitas’    Preposisi Tunggal    

                  Pelengkap-Nomina  

  

Pada jenis V ber- ‘Aktivitas’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

ditemukan enam buah data. Struktur V ber- ‘Aktivita’ yang diikuti 

Prep Tgl dan Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 
 

Dalam struktur tersebut V ber ‘Aktivitas’ diikuti Prep Tgl soal 

atau tentang yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘perihal’. 

Pel yang menyertai Prep Tgl tersebut berupa kata atau Kl..Tn yang 

semuanya berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Hal tersebut 

dapat diperjelas dengan contoh kalimat berikut. 

 (8) Dia berbicara soal santet. 

 (9) Orang awam bisa bertanya tentang berapa jumlah  

      kosakata dalam kamus. 

 V berbicara pada kalimat (8) dan V bertanya pada kalimat 

(9) merupakan V ‘Aktivitas’. Prep yang mengikutinya masing-

masing berupa Prep Tgl soal dan tentang yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘perihal’ sehingga kedua Prep tersebut 

berpotensi digunakan saling menggantikan, bahkan berpotensi 

pula disulih kata mengenai. Prep Tgl soal pada kalimat (8) diikuti 

Pel yang berupa kata santet dan Prep Tgl tentang pada kalimat (9) 

diikuti Pel yang berupa Kl.Tn berapa jumlah kosakata dalam kamus. 

Kedua Pel tersebut berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Prep 

dan Pel pada kedua kalimat tersebut bersifat opsional, bahkan 

Prep Tgl soal dan tentang tersebut dapat ditiadakan, meskipun Pel 

di belakangnya dihadirkan. Pel pada struktur kalimat tersebut 

berpotensi diisi oleh kata, frasa, atau Kl.Tn, tetapi semuanya harus 

berkategori N.  
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Secara sintaktis, Pel pada struktur kalimat tersebut 

berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat Prep 

wajib hadir sebelum Pel. Atas dasar hal tersebut, dapat dinyatakan 

bahwa struktur kalimat (8a, b, c, e) dan (9a, b, c, e) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (8d) dan (9d) tidak 

gramatikal.  

 (8) a.  Dia berbicara. 

      b. Dia berbicara         santet. 

      c.  Dia berbicara soal bagaimana menangkal santet. 

      d.  *        Santet dia berbicara. 

      e.  Soal santet Dia berbicara. 

 (9) a.  Orang awam bisa bertanya.  

      b. Orang awam bisa bertanya          berapa jumlah  

         kosakata dalam kamus. 

      c.  Orang awam bisa bertanya tentang  kamus. 

      d  *  Berapa jumlah kosakata dalam kamus orang awam  

        bisa bertanya.  

                 e. Tentang berapa jumlah kosakata dalam kamus orang  

        awam bisa bertanya.  

 Atas dasar deskripsi tersebut, struktur kalimat  V ber- 

‘Aktivitas’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N di atas dapat digambar-

kan dalam kaidah berikut. 

 

 
Keterangan:  V ber- ‘Aktivitas’: berbicara, bertanya 
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3. 2. 2. 1. 1. 1. 2    Verba ber- ‘Proses’    Preposisi Tunggal    

      Pelengkap-Nomina 

  

 Pada V ber- ‘Proses’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel 

ditemukan tiga buah data kalimat. Struktur V ber- ‘Proses’  Prep 

Tgl  Pel-N pada ketiga data kalimat tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 
 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh kalimat 

berikut. 

 (10)  Komunikasi antara rakyat Indonesia berlangsung  

        dalam suasana saling pengertian.  

 (11)  Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa itu  

        hendaknya bermuara pada tujuan. 

 (12)  Jabatan Hindia Belanda telah berubah jadi Republik  

         Indonesia. 

 V berlangsung pada kalimat (10) merupakan V ‘Proses’. 

Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl dalam yang menunjukkan makna 

‘posisi keadaan’ sehingga berpotensi disulih kata pada atau di 

dalam, tetapi tidak dapat disulih kata kepada atau terhadap. Prep 

Tgl dalam tersebut diikuti Pel berupa FAtr suasana saling 

pengertian yang berkategori N dan berperan ‘keadaan’. Pel 

tersebut berpotensi disulih kata atau frasa jenis lain yang 

berkategori N, tetapi tidak dapat disulih klausa. Prep dan Pel pada 

kalimat tersebut dapat dielipskan secara serentak, tetapi jika Pel 

dihadirkan, Prep dalam wajib hadir. Jika Prep Tgl dalam tersebut 

dielipskan, sedangkan Pel dihadirkan, akan membentuk kalimat 

baru yang berbeda dari kalimat (10). Selain itu, Pel pada kalimat 

tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat 

Prep Tgl dalam wajib hadir sebelum Pel. Jadi, dapat dinyatakan 

bahwa struktur kalimat (10a, e) berikut ini gramatikal, sedangkan 

(10b, c, d) tidak gramatikal. 
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(10)a.   Komunikasi antara rakyat Indonesia berlangsung.  

 b. *?Komunikasi antara rakyat Indonesia berlangsung       

  suasana saling pengertian.  

 c. *Komunikasi antara rakyat Indonesia berlangsung  

  dalam bagaimana suasana saling pengertian.  

 d. *     suasana saling pengertian Komunikasi antara  

  rakyat Indonesia berlangsung.   

 e.   Dalam suasana saling pengertian komunikasi antara  

  rakyat Indonesia berlangsung 

  

V bermuara pada kalimat (11) juga merupakan V ‘Proses’. 

Jenis V ini diikuti Prep Tgl pada yang secara sintaktis menunjukkan 

makna ‘arah sasaran’ sehingga berpotensi disulih kata ke(pada), 

tetapi tidak dapat disulih kata (ke)dalam. Prep Tgl tersebut diikuti 

Pel berupa kata tujuan, berkategori N, dan berperan ‘sasaran hal’. 

Pel ini berpotensi disulih frasa atau klausa, tetapi kategorinya harus 

N. Prep Tgl dan Pel pada kalimat (11) berpotensi dielipskan secara 

bersama-sama. Namun, Prep Tgl pada wajib hadir, jika Pel di 

belakangnya dihadirkan. Di samping itu, secara sintaktis Pel ini 

berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat Prep Tgl 

pada wajib hadir sebelum Pel. Jadi, struktur kalimat (11a, c, e) di 

bawah ini gramatikal, sedangkan (11b, d) tidak gramatikal.  

 (11)a.  Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa itu  

   hendaknya bermuara. 

 b. *Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa itu  

  hendaknya bermuara         tujuan. 

 c.   Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa itu  

  hendaknya bermuara pada apa saja yang telah  

  digariskan sebelumnya. 

 d.  *?       Tujuan upaya pembinaan dan pengembangan  

  bahasa itu hendaknya bermuara. 

 e.   Pada tujuan, upaya pembinaan dan pengembangan  

  bahasa itu hendaknya bermuara. 

 V berubah pada kalimat (12) merupakan V ‘Proses’. Jenis V 

tersebut diikuti Prep Tgl jadi yang secara sintaktis menunjukkan 

makna ‘arah ke akibat’, sehingga Prep tersebut berpotensi disulih 

kata menjadi atau ke. Prep tersebut diikuti Pel yang berupa FAtr 
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Republik Indonesia yang berkategori N dan berperan ‘akibat’. Pel 

tersebut berpotensi disulih oleh kata atau frasa lain yang 

semuanya berkategori N, tetapi tidak dapat disulih bentuk klausa, 

misalnya Kl. Tn apakah Republik Indonesia. 

Secara sintaktis, Prep dan Pel pada kalimat (12) tersebut 

dapat dielipskan secara bersama-sama, tetapi apabila Pel tersebut 

dihadirkan, Prep Tgl jadi setelah V berubah tersebut menjadi wajib 

hadir. Di samping itu, Pel pada kalimat (12) tersebut berpotensi 

dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat Prep Tgl jadi wajib 

hadir sebelum Pel. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 

struktur kalimat (12a, e) di bawah ini gramatikal, sedangkan 

struktur kalimat (12b, c, d) tidak gramatikal. 

(12)a.   Jabatan Hindia Belanda telah berubah. 

 b. *Jabatan Hindia Belanda telah berubah      Republik  

  Indonesia. 

       c. *Jabatan Hindia Belanda telah berubah jadi apakah   

   Republik Indonesia itu. 

   d. *     Republik Indonesia Jabatan Hindia Belanda  

   telah berubah. 

   e.   Jadi Republik Indonesia Jabatan Hindia Belanda  

     telah berubah. 

 Atas dasar deskripsi tersebut, struktur  V ber- ‘Proses’ yang 

diikuti Prep Tgl dan Pel-N tersebut dapat digambarkan dalam 

kaidah berikut.  

 
Keterangan:  V ber- (a):  berlangsung  --  V ‘Proses’ 

                      V ber- (b):  berubah, bermuara  --  V ‘Proses’  
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3. 2. 2. 1. 1. 1. 3    Verba ber- ‘Peristiwa Transisi’    Preposisi  

          Tunggal   Pelengkap- Nomina 

                               

Pada jenis V ber- ‘Peristiwa Transisi’ yang diikuti Prep Tgl 

dan Pel ditemukan delapan buah data kalimat. Struktur V ber- 

‘Peristiwa Transisi’  Prep Tgl  Pel pada kedelapan data tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Struktur V ber- ‘Peristiwa Transisi’ yang diikuti  Prep Tgl  

dan Pel tersebut dapat diperjelas dengan penampilan contoh 

dalam kalimat-kalimat berikut.  

(13)  Sebagian besar pengguna indonet berdomisili di  

     Jakarta. 

(14)  Lawan tidak selalu berada dalam posisi berhadap- 

     hadapan. 

(15)  Persoalan ini bermula dari pengajaran sastra di    

  sekolah. 

(16)  Politik bahasa bertolak dari praanggapan bahwa  

     bahasa yang komunikatif adalah sebuah faktor yang  

     tak dapat ditinggalkan. 

V berdomisili ‘tinggal’ pada kalimat (13) tersebut merupa-

kan V ‘Peristiwa Transisi’. Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl di yang 

secara sintaktis menunjukkan makna ‘posisi tempat’ sehingga tidak 

dapat disulih Prep yang lain, misalnya pada atau dalam. Prep Tgl di 

tersebut diikuti Pel berupa kata Jakarta yang berkategori N dan 

berperan ‘lokatif’. Pel tersebut berpotensi disulih frasa yang tetap 

berkategori N dan berperan ‘lokatif’ atau berpotensi pula disulih  

Kl.Tn yang menggunakan kata tanya “berapa”, misalnya berapa 

kota besar. Oleh sebab itu, Pel tersebut tidak dapat disulih satuan 

bahasa lain yang tidak berciri makna ‘tempat’, meskipun 

berkategori N, misalnya kebaikan orang lain.  

Prep dan Pel pada kalimat (13) di atas wajib hadir secara 

bersama-sama yang membentuk FPrep. Namun, jika V berdomisili 
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ditafsirkan bermakna ‘mempunyai domisili/tempat tinggal’, FPrep 

di Jakarta tidak lagi sebagai Pel, tetapi sebagai K sehingga bersifat 

opsional. Oleh karena V berdomisili pada kalimat (13) tersebut 

ditafsirkan bermakna ‘tinggal’, FPrep di Jakarta berfungsi sebagai 

Pel dan bersifat obligatoris. Oleh sebab itu, Pel tersebut tidak 

dapat dipermutasikan ke awal kalimat, meskipun Prep Tgl di 

dihadirkan sebelum Pel. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa struktur kalimat (13a, b, d, e) di bawah ini tidak gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (13c) gramatikal. 

 

(13) a.  *?Sebagian besar pengguna indonet  

  berdomisili. 

 b.  *?Sebagian besar pengguna indonet berdomisili          

  Jakarta. 

   c.  Sebagian besar pengguna indonet berdomisili di  

  berapa kota besar.     

 d.  *       Jakarta sebagian besar pengguna indonet  

 ` berdomisili. 

   c.  *?Di  Jakarta sebagian besar pengguna indonet  

  berdomisili. 

 

 V berada pada kalimat (14) di atas juga merupakan V 

‘Peristiwa Transisi.’ Janis V tersebut diikuti Prep Tgl dalam yang 

secara sintaktis menunjukkan makna ‘posisi keadaan’ sehingga 

berpotensi disulih kata pada atau di (dalam), tetapi tidak dapat 

disulih kata kepada, atau ke dalam. Prep Tgl dalam tersebut  diikuti 

Pel yang berupa FAtr posisi berhadap-hadapan yang berkategori N 

dan berperan ‘keadaan’. Pel tersebut berpotensi disulih kata atau 

frasa jenis lain yang kategorinya tetap N, misalnya FAps rumah 

yang baru. Pel ini tidak dapat disulih Kl.Tn karena penggunaan 

Prep dalam sebelumnya.  

Prep dan Pel pada kalimat (14) tersebut bersifat wajib hadir 

secara bersama-sama sehingga membentuk FPrep. Oleh sebab itu, 

Prep dan Pel pada kalimat (14) tersebut tidak dapat digeser ke 

awal kalimat. Jika hal ini dilakuikan, kalimat yang dihasilkan sebagai 

kalimat baru yang berbeda maknanya dengan kalimat (14) 

tersebut. Artinya, satuan bahasa posisi berhadap-hadapan tidak lagi 
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sebagai Pel, tetapi sebagai K. Jadi, atas dasar konteks kalimat (14) 

di atas, struktur (14a, b, c, d, dan e) di bawah ini tidak gramatikal.  

 

(14)   a. *Lawan tidak selalu berada. 

 b. *Lawan tidak selalu berada   posisi berhadap- 

  hadapan. 

 c. *Lawan tidak selalu berada dalam berapa posisi  

  berhadap-hadapan. 

 d. *        Posisi berhadap-hadapan Lawan tidak selalu  

  berada. 

 e. *?Dalam posisi berhadap-hadapan Lawan tidak  

  selalu berada. 

  

V bermula pada kalimat (15) di atas merupakan V ‘Peristiwa 

Transisi’. Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl  dari yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘awal/asal’. Prep Tgl dari tersebut tidak dapat 

disulih kata yang lain, tetapi berpotensi dielipskan karena makna 

Prep tersebut telah tercermin dalam V bermula. Prep Tgl tersebut 

diikuti Pel berupa FAtr pengajaran sastra di sekolah yang berkate-

gori N dan berperan ‘sebab’. Pel ini berpotensi diisi oleh kata atau 

frasa jenis lain yang juga berkategori N, tetapi tidak dapat disulih 

Kl.Tn meskipun kategorinya N. Prep Tgl dari pada kalimat (15) 

bersifat opsional, sedangkan Pel bersifat obligatoris. Di samping 

itu, Pel pada kalimat tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal 

kalimat, dengan syarat Prep Tgl dari wajib hadir sebelum Pel. Oleh 

sebab itu, struktur kalimat (15a, c, d) di bawah ini tidak gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (15b, e) gramatikal. 

 

(15) a.  *Persoalan ini bermula. 

 b.   Persoalan ini bermula         pengajaran sastra di  

  sekolah. 

 c.  *Persoalan ini bermula dari apakah pengajaran  

  sastra di sekolah. 

 d.  *        Pengajaran sastra di sekolah persoalan ini  

  bermula. 

 e. Dari pengajaran sastra di sekolah persoalan ini  

  bermula. 
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V bertolak pada kalimat (16) juga merupakan V ‘Peristiwa 

Transisi’. Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl dari yang secara sintaktis 

menunjukkan makna  ‘awal/mulai’. Prep ini bersifat wajib hadir dan 

tidak dapat disulih oleh kata yang lain. Prep Tgl tersebut diikuti Pel 

yang berupa FAps praanggapan bahwa bahasa yang komunikatif 

adalah sebuah faktor yang tak dapat ditinggalkan yang berkategori 

N dan berperan ‘alat’. Secara sintaktis Pel ini berpotensi disulih 

kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn yang semuanya harus tetap 

berkategori N dan kehadiran Pel ini setelah V bertolak bersifat 

wajib. Jika Pel ini diletakkan pada awal kalimat, Prep Tgl dari wajib 

dihadirkan sebelum Pel. Atas dasar hal tersebut, struktur kalimat 

(16a, b, d) di bawah ini tidak gramatikal, sedangkan struktur 

kalimat (16c, e) gramatikal.   

16   a.  *Politik bahasa bertolak.  

 b.  *Politik bahasa bertolak       praanggapan bahwa  

  bahasa yang  komunikatif adalah sebuah faktor yang  

  tak dapat ditinggalkan. 

 c.    Politik bahasa bertolak dari apakah makna bahasa  

   yang komunikatif itu. 

 d.  *     Praanggapan bahwa bahasa yang komunikatif 

adalah  sebuah faktor yang tak dapat ditinggalkan 

politik bahasa bertolak.  

 e.    Dari praanggapan bahwa bahasa yang komunikatif 

adalah sebuah faktor yang tak dapat ditinggalkan. 

politik bahasa bertolak. 

Atas dasar uraian tersebut, V ber- ‘Peristiwa Transisi’ yang 

diikuti Prep Tgl dan Pel di atas dapat digambarkan dalam kaidah di 

bawah ini. 
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Keterangan:  V ber- (a):  berdomisili, berada  --  V  Peristiwa Transisi 

                      V ber- (b):  bermula, bertolak  --  V Peristiwa Transisi 

 

 

3. 2. 2. 1. 1. 1. 4    Verba ber-an ‘Sensasi Fisik’    Preposisi  

       Tunggal   Pelengkap-Nomina 

                               

 Pada jenis V ber-an ‘Sensasi Fisik’ yang diikuti Prep Tgl dan 

Pel-N ditemukan satu buah data kalimat. Struktur pada data 

tersebut dapat digambarkan seperti berikut. 

 V ber-an ‘Sensasi Fisik’    dengan    FAdt      N       

‘sasaran’ 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat barikut. 

(17)  Saat ini saya berhadapan dengan Bapak, Ibu, Saudara 

peserta kongres. 

 

 V berhadapan pada kalimat (17) tersebut merupakan V 

‘Sensasi Fisik’. Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl dengan yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘kesertaan’. Prep Tgl ini tidak dapat 

disulih oleh kata yang lain dan bersifat obligatoris. Prep Tgl 

tersebut diikuti Pel yang berupa FAdt Bapak. Ibu, Saudara peserta 
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kongres yang berkategori N dan berperan ‘sasaran’ yang berciri 

makna ‘benda hidup’.  

Prep dan Pel pada kalimat (17) tersebut berpotensi dielips-

kan secara bersama-sama. Namun, Prep Tgl dengan setelah V 

berhadapan tersebut wajib hadir jika Pel di belakangnya dimuncul-

kan. Secara sintaktis, Pel pada kalimat tersebut berpotensi disulih 

bentuk kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn yang semuanya harus tetap 

berkategori N. Di samping itu, Pel tersebut berpotensi dipermuta-

sikan ke awal kalimat, dengan syarat Prep Tgl dengan wajib hadir 

sebelum Pel. Atas dasar hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

struktur kalimat (17a, c, e) di bawah ini gramatikal, sedangkan 

struktur kalimat (17b, d) tidak gramatikal. 

 

(17) a.  Saat ini saya berhadapan.  

 b. *? Saat ini saya berhadapan        Bapak, Ibu, Saudara 

peserta kongres. 

      c.    Saat ini saya berhadapan dengan siapa saja.  

      d. *  Bapak, Ibu, Saudara peserta kongres  saat ini saya  

   berhadapan.  

 e.  Dengan Bapak, Ibu, Saudara peserta kongres saat ini  

  saya berhadapan.  

 Atas dasar deskripsi tersebut, struktur V ber-an ‘Sensasi 

Fisik’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N dapat digambarkan dalam 

kaidah berikut. 

 

 
Keterangan: V ber-an:  berhadapan  --  V  Peristiwa Transisi 
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3. 2. 2. 1. 1. 1. 5    Verba ber- ‘Persepsi’    Preposisi Tunggal    

       Pelengkap-Nomina 

 

 Pada jenis V ber- ‘Persepsi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel 

ditemukan satu buah data kalimat. Struktur V ber- ‘Persepsi’  Prep 

Tgl  Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan seperti 

berikut. 

 V ber- ‘Persepsi’    pada    FAtr      N      ‘sasaran’            

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh kalimat 

berikut. 

 (18)  Mereka berorientasi pada kepentingan bisnis. 

 V berorientasi pada kalimat (18) tersebut merupakan V 

‘Persepsi’. Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl pada yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘arah sasaran’, sehingga Prep Tgl 

tersebut berpotensi disulih kata ke, kepada, atau terhadap. Prep Tgl 

tersebut diikuti Pel yang berupa FAtr kepentingan bisnis yang 

berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Oleh karena peran 

tersebut, Pel tersebut berpotensi disulih kata, frasa lain, atau Kl.Tn 

yang semuanya harus tetap berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep dan Pel pada kalimat (18) tersebut 

bersifat opsional sehingga kedua unsur itu dapat dielipskan secara 

bersama-sama. Bahkan, Prep Tgl pada setelah V berorientasi 

tersebut tetap bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya 

dimunculkan. Di samping itu, Pel pada kalimat tersebut berpotensi 

dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat Prep Tgl pada wajib 

hadir sebelum Pel. Jadi, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat  

(18a, b, c, dan e) di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur 

kalimat (18d) tidak gramatikal. 

 

(18) a.   Mereka berorientasi. 

 b.   Mereka berorientasi          kepentingan bisnis. 

 c.   Mereka berorientasi pada bagaimana berbisnis yang  

  baik. 

 d.   *      Kepentingan bisnis mereka berorientasi. 

 e.   Pada kepentingan bisnis mereka berorientasi. 

 Struktur V ber- ‘Persepsi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

tersebut dapat digambarkan dalam kaidah berikut. 
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Keterangan:  V ber-: berorientasi – V Persepsi 

 

3. 2. 2. 1. 1. 1. 6    Verba ber-(kan / an) ‘Relasional’    Preposisi  

        Tunggal   Pelengkap-Nomina 

 

 Pada jenis V ber-(kan/an) ‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl 

dan Pel-N ditemukan 39 buah. Dilihat dari struktur V, dalam data 

tersebut terdapat tiga golongan, yakni V ber-, V ber-kan, dan V 

ber-an. Ketiga golongan struktur V tersebut merupakan satu jenis 

V, yakni V ‘Relasional’. 

V ber- ‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N dijumpai 

pada 34 buah data. Struktur V ber- ‘Relasional’  Prep Tgl  Pel-N 

dalam data tersebut dapat digambarkan seperti berikut. 

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh kalimat 

berikut. 

 
 (19) Dalam periode tertentu Islam berpengaruh dalam  

       berbagai jenis  karya sastra. 

 (20) Hal ini tidak bergantung pada ahli hukum. 

 (21) Guru yang berprestasi berhak atas hadiah yang layak.  

 (22) Keadaan ini berakibat pada banyaknya masyarakat  

       yang terbelenggu. 

 (23) Semua pihak harus bertindak sebagai guru yang baik.  

 V berpengaruh, bergantung, berhak, berakibat, dan 

bertindak pada kalimat (19 – 23) tersebut masing-masing 

merupakan V ‘Relasional’. Meskipun V tersebut tergolong dalam 

satu jenis, perilaku sintaktis Prep Tgl dan Pel yang menyertainya 
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bervariasi. Oleh sebab itu, setiap persoalan tersebut perlu dikaji 

lebih lanjut pada bagian berikut. 

 V berpengaruh pada kalimat (19) diikuti Prep Tgl dalam 

yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah sasaran’ sehingga 

Prep Tgl tersebut berpotensi disulih kata pada, kepada, atau terha-

dap. Prep Tgl ini diikuti Pel yang berupa FAtr berbagai jenis karya 

sastra yang berkategori N dan berperan ‘sasaran’. Oleh karena 

peran tersebut, Pel pada kalimat (19) berpotensi diisi oleh kata 

atau frasa jenis lain yang tetap berkategori N, tetapi tidak dapat 

disulih klausa karena dalam peran Pel tersebut terkandung ciri 

makna ‘tempat’.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel pada kalimat (19) tersebut 

bersifat opsional. Namun, apabila Pel dihadirkan, Prep Tgl tersebut 

wajib hadir setelah V. Demikian pula, jika Pel tersebut dipermutasi-

kan ke awal kalimat, Prep Tgl dalam tersebut wajib hadir sebelum 

Pel. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat 

(19a, d) di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (19b, c, 

d) tidak gramatikal. 

(19) a.   Dalam periode tertentu Islam berpengaruh.  

 b.  *Dalam periode tertentu Islam berpengaruh         

   berbagai jenis karya sastra. 

 c.  *Dalam periode tertentu Islam berpengaruh dalam  

  apakah jenis karya sastra. 

 d.  *?         Berbagai jenis karya sastra dalam periode  

  tertentu Islam berpengaruh  

 e.  Dalam berbagai jenis karya sastra dalam periode  

  tertentu Islam  berpengaruh  

. 

 V bergantung pada kalimat (20) diikuti Prep Tgl pada yang 

secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah keterikatan’ sehingga 

Prep Tgl tersebut berpotensi disulih kata ke(pada) atau terhadap, 

tetapi tidak dapat disulih kata dalam. Prep Tgl tersebut diikuti Pel 

berupa FAtr ahli hukum yang berkategori N dan berperan ‘sebab’. 

Oleh karena peran tersebut, Pel pada kalimat (20) berpotensi 

disulih kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn yang berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep dan Pel setelah V bergantung pada 

kalimat (20) berpotensi dielipskan secara serentak. Bahkan, Prep 
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Tgl pada tersebut tetap bersifat opsional, meskipun Pel di bela-

kangnya muncul.. Selain itu, Pel pada kalimat (20) berpotensi 

dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat Prep Tgl pada wajib 

hadir sebelum Pel. Jadi, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat 

(20a, b, c, e) berikut gramatikal, sedangkan struktur kalimat (20d) 

tidak gramatikal. 

 (20)  a.    Hal ini tidak bergantung. 

  b.    Hal ini tidak bergantung         ahli hukum. 

  c.    Hal ini tidak bergantung pada bagaimana jawaban  

     saksi. 

  d.    *         Ahli hukum hal ini tidak bergantung. 

  e.    Pada ahli hukum hal ini tidak bergantung. 

 V berhak pada kalimat (21) diikuti Prep Tgl atas yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘kepemilikan’ sehingga tidak dapat 

disulih kata lain, misalnya pada atau terhadap. Jika Prep Tgl atas 

pada kalimat tersebut disulih kata pada atau terhadap, kedua Prep 

Tgl yang menggantikan ini tidak lagi menunjukkan makna 

‘kepemilikan’, tetapi menunjukkan makna ‘arah sasaran’. Oleh 

sebab itu, Prep Tgl atas setelah V berhak pada kalimat (21) tidak 

dapat disulih kata yang lain. Sementara itu, Prep Tgl atas tersebut 

diikuti Pel yang berupa FAps hadiah yang layak yang berkategori N 

dan berperan ‘alat’.  Oleh karena peran tersebut, Pel pada kalimat 

(21) berpotensi disulih kata atau frasa jenis lain, bahkan berupa 

Kl.Tn, tetapi semuanya itu harus berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel pada kalimat (21) di atas 

bersifat opsional, bahkan Prep Tgl tersebut dapat dielipskan, 

meskipun Pel di belakangnya dimunculkan. Di samping itu, Pel 

pada kalimat tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat, 

dengan syarat Prep Tgl atas wajib hadir sebelum Pel. Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (21a, b, c, e) di 

bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (21d) tidak 

gramatikal. 

(21) a.   Guru yang berprestasi berhak. 

 b.   Guru yang berprestasi berhak        hadiah yang  

  layak.  

 c.   Guru yang berprestasi berhak atas apa saja yang  

      diinginkan.  
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 d.   *        Hadiah yang layak guru yang berprestasi  

  berhak.  

 e.  Atas hadiah yang layak  guru yang berprestasi  

    berhak.  

 V berakibat pada kalimat (22) diikuti Prep Tgl pada yang 

secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah akibat’ sehingga berpo-

tensi disulih kata terhadap, tetapi tidak dapat disulih kata ke(pada) 

karena peran Pel yang menyertainya bukan ‘sasaran’. Prep Tgl pada 

tersebut diikuti Pel yang berupa FAps banyaknya masyarakat yang 

terbelenggu yang berkategori N dan berperan ‘akibat’. Oleh karena 

peran tersebut, Pel pada kalimat (22) berpotensi disulih kata, frasa 

jenis lain, atau Kl.Tn yang semuanya harus tetap berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel pada kalimat (22) tersebut 

dapat dielipskan secara bersama-sama, bahkan Prep Tgl pada 

dapat ditiadakan, meskipun Pel di belakangnya dimunculkan. Hal 

ini disebabkan makna Prep Tgl pada telah tercermin pada V 

berakibat. Oleh karena Pel pada kalimat tersebut berperan ‘akibat’ 

yang memiliki keterikatan semantis dengan V sebelumnya, Pel 

pada kalimat (22) tersebut tidak dapat dipermutasikan ke awal 

kalimat, baik Prep Tgl pada tersebut dihadirkan sebelum Pel 

maupun tidak. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur 

kalimat (22a, b, c) di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur 

kalimat (22d, e) tidak gramatikal.  

 (22)  a.   Keadaan ini berakibat.  

  b.   Keadaan ini berakibat         banyaknya masyarakat  

   yang terbelenggu.  

  c. Keadaan ini berakibat pada bagaimanan  

   pencegahannya.  

  d. *        Banyaknya masyarakat yang terbelenggu  

   keadaan ini berakibat.  

  e. *Pada banyaknya masyarakat yang terbelenggu  

   keadaan ini berakibat  

.  

 V bertindak pada kalimat (23) di atas diikuti Prep Tgl seba-

gai yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘berfungsi’ sehingga 

berpotensi disulih kata (men)jadi, tetapi tidak dapat disulih kata 

adalah atau merupakan karena Prep Tgl sebagai pada kalimat 
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tersebut tidak bersifat kopulatif. Prep Tgl sebagai diikuti Pel yang 

berupa FAps  guru yang baik yang berkategori N dan berperan 

‘pengenal’. Oleh karena peran tersebut, Pel pada kalimat (23) 

berpotensi disulih kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn yang semuanya 

harus tetap berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel pada kalimat tersebut 

bersifat opsional sehingga dapat dielipskan secara bersama-sama. 

Bahkan, Prep Tgl sebagai dapat ditiadakan, meskipun Pel di bela-

kangnya dihadirkan. Hal ini disebabkan makna Prep Tgl sebagai 

telah tercermin pada V bertindak ‘berperan’. Pel tersebut memiliki 

keterikatan semantis yang sangat erat dengan V sebelumnya 

sehingga Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke tempat lain, 

baik Prep Tgl sebagai dihadirkan maupun tidak. Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat  (23a, b, c) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (23d, e) tidak gramatikal. 

 (23) a.   Semua pihak harus bertindak.  

 b.   Semua pihak harus bertindak         guru yang baik.  

 c.   Semua pihak harus bertindak sebagai apa yang  

  diperankan.  

 d.   *       Guru yang baik semua pihak harus bertindak.  

 e.   *?Sebagai guru yang baik semua pihak harus  

  bertindak.  

 Struktur kalimat (23e) tersebut berpotensi sebagai kalimat 

yang gramatikal, tetapi hal itu sebagai kalimat yang lain yang 

berbeda maknanya dari kalimat (23) di atas. Oleh sebab itu, jika 

struktur kalimat (23e) tersebut dinyatakan gramatikal, kalimat 

tersebut bukan variasi struktur dari kalimat (23). 

 Pada V ber-kan ‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

ditemukan tiga buah. Struktur V ber-kan ‘Relasional’ + Prep Tgl + 

Pel-N pada ketiga data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 
Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 
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(24)  Penegakan supermasi hukum berdasarkan pada  

 keadilan. 

V berdasarkan pada kalimat (24) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V ini diikuti Prep Tgl pada yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘arah yang mendasari’ sehingga berpotensi 

disulih kata atas, tetapi tidak dapat disulih kata ke, kepada, atau 

terhadap karena peran Pel yang mengikutinya bukan ‘sasaran’. 

Prep Tgl pada tersebut diikuti Pel yang berupa kata keadilan yang 

berkategori N dan berperan ‘alat’. Oleh karena peran tersebut, Pel 

pada kalimat (24) berpotensi disulih bentuk frasa atau Kl.Tn yang 

semuanya harus berkategori N.  

Secara sintaktis, Pel pada kalimat (24) tersebut bersifat 

obligatoris, sedangkan Prep Tgl pada bersifat opsional. Bahkan, 

seharusnya Prep Tgl pada tersebut tidak perlu digunakan, karena 

penggunaan afiks ber-kan pada V berdasarkan tidak perlu disertai 

Prep Tgl pada atau yang sejenis. Oleh karena Pel pada kalimat (24) 

tersebut memiliki keterikatan semantis yang sangat erat dengan V 

berdasarkan, Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke tempat 

lain, baik Prep Tgl pada dihadirkan maupun tidak. Jadi, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (24a, d, e) berikut tidak 

gramatikal, sedangkan (24b, c) gramatikal. 

(24)  a.  *Penegakan supermasi hukum berdasarkan.  

        b.  Penegakan supermasi hukum berdasarkan          

   keadilan. 

  c.   Penegakan supermasi hukum berdasarkan pada  

   bagaimana tanggung jawab moral para penegak  

   hukum. 

         d.  *       Keadilan penegakan supermasi hukum  

   berdasarkan. 

         e.  *Pada keadilan penegakan supermasi hukum  

   berdasarkan. 

Pada  V ber-an ‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

ditemukan dua buah data. Struktur V ber-an ‘Relasional’ Prep Tgl 

 Pel-N dalam kedua data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 V ber-an ‘relasional’    dengan    FAdt    N    ‘isi’   
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Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (25)  Penetapan garis haluan kebahasaan berkenaan  

       dengan penyerapan kata dan pengembangan istilah. 

 V berkenaan pada kalimat (25) merupakan V ‘Relasional’. 

Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl dengan yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘kesertaan isi’ sehingga satuan bahasa yang 

mengikutinya berperan ‘isi’. Prep Tgl tersebut diikuti Pel berupa 

FAdt penyerapan kata dan pengembangan istilah yang berkategori 

N dan berperan ‘isi’. Pel tersebut berpotensi diisi satuan bahasa 

lain (berupa kata, frasa, atau Kl.Tn.), tetapi kategorinya tetap harus 

N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel setelah V berkenaan 

tersebut bersifat obligatoris. Oleh karena Pel pada kalimat (25) 

tersebut memiliki keterikatan semantis yang erat dengan V 

berkenaan, Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke posisi lain, 

baik Prep Tgl dengan itu dihadirkan sebelum Pel maupun tidak. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (25c) 

di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (25a, b, d, e) 

tidak gramatikal. 

 (25) a. *Penetapan garis besar haluan kebahasaan  

   berkenaan.  

 b. *?Penetapan garis besar haluan kebahasaan  

  berkenaan      penyerapan kata dan pengembangan  

  istilah. 

 c.   Penetapan garis besar haluan kebahasaan berkenaan  

  dengan peristilahan. 

 d. *         Penyerapan kata dan pengembangan istilah  

  penetapan garis  haluan kebahasaan berkenaan.  

       e. *Dengan penyerapan kata dan pengembangan istilah  

  Penetapan garis haluan kebahasaan berkenaan  

 

 Atas dasar deskripsi dan argumentasi di atas, kalimat-

kalimat yang tergolong pada struktur V ber-(kan/an) ‘Relasional 

yang diikuti Prep Tgl  dan  Pel-N ini dapat digambarkan dalam 

bentuk kaidah berikut. 
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Keterangan: V ber- (a)    :    berpengaruh, berakibat  – V Relasional 

                     V ber- (b)    :    bertindak  – V Relasional 

                     V ber- (kan):    bergantung, berhak, berdasarkan – V 

Relasional 

                     V ber- an    :    berkenaan – V Relasional 

 

 

3. 2. 2. 1. 1. 2  Verba di(per)-(kan/i) + Preposisi Tunggal +  

 Pelengkap-Nomina  

 Data dalam subkelompok ini ada sebelas buah. Kalimat 

dalam data ini berstruktur V di-(kan/i) + Prep Tgl + Pel-N. Atas 

dasar makna, V di-(kan/i) dalam kalimat pada data ini ada tiga 

jenis, yakni V ‘Peristiwa Transisi’, V ‘Persepsi’,  dan V ‘Relasional’.  

Prep yang menyertainya berupa Prep Tgl, seperti sebagai, pada, 

atas, oleh. Pel yang mengikuti setiap Prep Tgl tersebut berupa frasa 

yang semuanya berkategori N, tetapi perannya bervariasi, antara 

lain Pel berperan  ‘pengenal, rincian, sasaran, alat.’ Variasi data 

tersebut akan dibicarakan lebih lanjut atas dasar bentuk dan jenis 

V, yakni V di-kan ‘Peristiwa Transisi’, V di- ‘Persepsi’, dan V di(per)-

(kan/i) ‘Relasional’. 
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3. 2. 2. 1. 1. 2. 1   Verba di-kan ‘Peristiwa Transisi’  Preposisi  

      Tunggal  Pelengkap-Nomina  

 Pada V di-kan ‘Peristiwa Transisi’ yang diikuti Prep Tgl dan 

Pel-N ditemukan satu buah data, yakni data nomor (130). Struktur 

V di-kan  ‘Peristiwa Transisi’   Prep Tgl    Pel-N dalam data ini 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 V di-kan ‘Peristiwa Transisi’  pada  Kl.Tn.  N   

‘sasaran hal’ 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

(26)  Rumusan itu diarahkan pada bagaimana cara  

        pembentukannya. 

 V diarahkan pada kalimat (26) tersebut merupakan V 

‘Peristiwa Transisi’. V tersebut diikuti Prep Tgl pada yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘arah ke sasaran’ sehingga berpoten-

si disulih kata ke, kepada, atau  terhadap. Prep Tgl tersebut diikuti 

Pel yang berupa Kl.Tn bagaimana cara pembentukannya yang 

berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Pel tersebut berpotensi 

disulih Pel yang berupa kata atau frasa, tetapi kategorinya tetap 

harus N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel pada kalimat (26) tersebut 

dapat dielipskan secara bersama-sama, bahkan Prep Tgl pada 

setelah V diarahkan tersebut tetap bertsifat opsional, meskipun Pel 

di belakangnya dihadirkan. Di samping itu, Pel pada kalimat 

tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat 

Prep Tgl pada wajib dihadirkan sebelum Pel. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa struktur kalimat (26a, b, c, d, f) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (26d) tidak gramatikal. 

(26) a.   Rumusan itu diarahkan.  

 b.   Rumusan itu diarahkan       bagaimana cara  

    pembentukannya. 

 c.   Rumusan itu diarahkan pada tujuan akhir. 

 d.   Rumusan itu diarahkan pada permasalahan. 

 e.   *      Bagaimana cara pembentukannya Rumusan itu  

  diarahkan. 

 f.   Pada bagaimana cara pembentukannya rumusan itu  

  diarahkan. 
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 Atas dasar deskripsi tersebut, struktur V di-kan ‘Peristiwa 

Transisi’ yang diikuti Prep Tgl dan Perl-N dapat digambarkan 

dalam bentuk kaidah berikut. 

 

 
Keterangan:  V di-kan:  diarahkan --  V  Peristiwa Transisi 

 

3. 2. 2. 1. 1. 2. 2   Verba di- ‘Persepsi’   Preposisi Tunggal    

      Pelengkap-Nomina  

 Pada jenis V di- ‘Persepsi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

ditemukan satu buah data. Struktur V di- ‘Persepsi’  Prep Tgl  

Pel-N pada data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 V di- ‘Persepsi’    sebagai    FAtr   N   ‘pengenal’   

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (27)   Bahasa Bali di kedua daerah tersebut dianggap  

         sebagai bahasa Bali Baku.  

 V dianggap pada kalimat (27) tersebut merupakan V 

‘Persepsi’. V tersebut diikuti oleh Prep Tgl sebagai yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘pertalian fungsi’ sehingga berpoten-

si disulih kata (men)jadi, tetapi tidak dapat disulih kata merupakan, 

adalah, yakni, atau yaitu karena Prep sebagai tidak bersifat 

kopulatif. Prep tersebut diikuti oleh Pel yang berupa FAtr bahasa 

Bali Baku yang berkategori N dan berperan ‘pengenal’.  

Secara sintaktis, Pel tersebut dapat disulih kata atau frasa 

jenis lain yang tetap berkategori N, tetapi tidak dapat disulih Kl.Tn 

karena penggunaan V dianggap sebelumnya. Di samping itu, Pel 

bahasa Bali Baku pada kalimat tersebut bersifat wajib hadir, 

sedangkan Prep Tgl sebagai bersifat opsional, meskipun Pel di 

belakangnya dimunculkan. Oleh karena Pel pada kalimat (27) 
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tersebut memiliki keterikatan semantis yang erat dengan V 

dianggap, Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke posisi lain, 

baik Prep Tgl sebagai dihadirkan sebelum Pel maupun tidak. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (27b) 

di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (27a, c, d, e) 

tidak gramatikal. 

 (27)a.  *Bahasa Bali di kedua daerah tersebut dianggap.  

 b.  Bahasa Bali di kedua daerah tersebut dianggap      

  bahasa  Bali Baku.  

 c. *Bahasa Bali di kedua daerah tersebut dianggap  

     sebagai apakah bahasa Bali Baku.  

 d.  *       bahasa Bali Baku bahasa Bali di kedua daerah 

tersebut dianggap  

 e. *Sebagai bahasa Bali Baku bahasa Bali di kedua  

  daerah tersebut dianggap  

 Atas dasar hal tersebut, struktur V di- ‘Persepsi’ yang diikuti 

Prep Tgl dan Pel-N dapat digambarkan dalam bentuk kaidah 

berikut. 

 
Keterangan:  V di- :  dianggap  --  V  Persepsi 

 

 

3. 2. 2. 1. 1. 2. 3   Verba di(per)-(kan/i) ‘Relasional’  Preposisi  

     Tunggal  Pelengkap-Nomina  

 Pada jenis V di(per)-(kan/i) ‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl 

dan Pel-N ini ditemukan sembilan buah data. Struktur V di(per)-

(kan/i)  Prep Tgl  Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
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 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (28)  Hubungan P-Pel dibagi atas hubungan struktural  

       wajib dan tidak wajib.  

(29)  Pengetahuan intuitif dipergunakan sebagai hipotesis. 

 (30)  Setiap lambang unsur diikuti oleh suatu angka yang  

                     menunjukkan jumlah atum unsur tersebut. 

V dibagi pada kalimat (28) merupakan V ‘Relasional’. Jenis V 

ini diikuti Prep Tgl atas yang secara sintaktis menunjukkan makna 

‘arah pemerincian’ sehingga Prep Tgl tersebut berpotensi disulih 

kata (men)jadi. Prep Tgl tersebut diikuti Pel yang berupa FAdt 

hubungan struktural wajib dan tidak wajib yang berkategori N dan 

berperan ‘rincian’ yang mengandung ciri makna ‘jumlah 1’. Oleh 

karena peran dan ciri makna tersebut, Pel pada kalimat (28) 

berpotensi disulih oleh kata atau frasa jenis lain yang memiliki 

peran dan ciri makna tersebut, misalnya FNum dua jenis, FAtr-

Ulang  hubungan-hubungan struktural, FAtr berbagai hubungan 

struktural, atau Kl.Tn. berapa jenis hubungan struktural.  

Secara sintaktis, dalam konteks kalimat (28), Prep Tgl atas 

bersifat opsional, sehingga berpotensi dielipskan, sedangkan Pel-

nya bersifat obligatoris, sehingga wajib hadir setelah V. Jika Pel 

tersebut dielipskan, secara semantis struktur kalimatnya tidak 

lengkap dan meragukan. Namun, dalam konteks lain, misalnya 

Pekarangan itu akan dsibagi jadi lima, Prep jadi dan Pel lima 

bersifat opsional, sehingga struktur kalimat Pekarangan itu akan 

dibagi tetap gramatikal. 

Kembali pada persoalan kalimat (28) di atas, Pel pada 

kalimat itu tidak dapat dipermutasikan ke posisi lain karena Pel 

yang berperan ‘rincian’ tersebut memiliki keterikatan semantis 

yang erat dengan V dibagi sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, 

dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (28b dan c) di bawah ini 
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gramatikal, sedangkan struktur kalimat (28a, d, dan e) tidak 

gramatikal.  

 (28)  a.   *Hubungan P-Pel dibagi.  

  b.   Hubungan P-Pel dibagi       hubungan struktural  

   wajib dan tidak wajib.  

  c.   Hubungan P-Pel dibagi atas dua jenis.  (Pel: FNum) 

  d.   *       Hubungan struktural wajib dan tidak wajib  

   hubungan P-Pel dibagi.  

  e.   *Atas hubungan struktural wajib dan tidak wajib  

   hubungan P-Pel dibagi.  

 Verba dipergunakan pada kalimat (29) di atas juga 

merupakan V ‘Relasional’. Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl sebagai 

yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘kegunaan’ sehingga 

berpotensi disulih kata (men)jadi atau untuk. Prep Tgl tersebut 

diikuti Pel yang berupa kata hipotesis yang berkategori N dan 

berperan ‘pengenal’. Oleh karena peran tersebut, Pel pada kalimat 

(29) berpotensi disulih bentuk frasa yang kategorinya harus N, 

tetapi tidak dapat disulih bentuk klausa, meskipun klausa itu 

berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel pada kalimat (29) tersebut 

dapat dielipskan secara bersama-sama, bahkan Prep Tgl sebagai 

berpotensi ditiadakan, meskipun Pel di belakangnya dihadirkan. 

Prep Tgl tersebut menjadi bersifat wajib apabila sebelumnya 

terdapat fungsi sintaksis lain, misalnya K. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (29a, b, d) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (29c, e) tidak gramatikal. 

 (29) a.   Pengetahuan intuitif dipergunakan.  

 b.  Pengetahuan intuitif dipergunakan       hipotesis. 

 c.  *Pengetahuan intuitif dipergunakan sebagai apakah  

  manfaatnya. 

 d. Pengetahuan intuitif dipergunakan secara baik  

  sebagai hipotesis. 

 e. *Pengetahuan intuitif dipergunakan secara baik       

hipotesis. 

 Verba diikuti pada kalimat (30) di atas merupakan V 

‘Relasional’ pula. V ini diikuti Prep Tgl oleh yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘penyertaan’dan Prep Tgl tersebut tidak dapat 
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disulih bentuk kata lain karena penggunaan V di-i sebelumnya. 

Prep Tgl tersebut diikuti Pel yang berupa FAps suatu angka yang 

menunjukkan jumlah atum unsur tersebut  yang berkategori N dan 

berperan ‘alat’. Pel tersebut berpotensi disulih kata atau frasa jenis 

yang lain, bahkan dapat pula berupa Kl.Tn, tetapi kategorinya tetap 

harus N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel pada kalimat (30) tersebut 

dapat dielipskan secara bersama-sama, bahkan Prep Tgl oleh 

setelah V diikuti tersebut tetap bersifat opsional, meskipun Pel di 

belakangnya dimunculkan. Apabila sebelum Prep oleh terdapat 

fungsi sintaksis lain, misalnya K, Prep oleh tersebut menjadi bersifat 

obligatoris. Di samping itu, Pel pada kalimat (30) tersebut 

berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat, dengan syarat Prep Tgl 

oleh wajib dihadirkan sebelum Pel. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (30a, b, c, d, f) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (30e dan g) tidak 

gramatikal. 

 (30) a.   Setiap lambang unsur diikuti.  

 b.   Setiap lambang unsur diikuti      suatu angka yang 

menunjukkanjumlah atum unsur tersebut. 

 c.   Setiap lambang unsur diikuti oleh berapa angka yang  

  diperlukan. 

 d.   Setiap lambang unsur diikuti secara jelas oleh suatu  

  angka yang menunjukkan jumlah atum unsur  

  tersebut. 

 e.  *Setiap lambang unsur diikuti secara jelas      suatu  

  angka yang menunjukkan jumlah atum unsur  

  tersebut. 

        f.    Oleh suatu angka yang menunjukkan jumlah atum  

 g.  *      Suatu angka yang menunjukkan jumlah atum  

  unsur tersebut setiap lambang unsur diikuti.  

Atas dasar uraian tersebut, kalimat-kalimat yang tergolong 

pada struktur V d(per)i-(kan/i) ‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl dan 

Pel-N yang berperan ‘rincian, pengenal, alat’ ini dapat digambar-

kan dalam bentuk kaidah berikut. 
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Keterangan: V di-(kan)          :  dibagi, dibedakan   --  V Relasional  

         V di(per)-(kan/i):  dipergunakan, diikuti   – V Relasional 

 

3. 2. 2. 1. 1. 3    Verba meN-    Preposisi Tunggal    

  Pelengkap-Nomina  

 Data yang termasuk ke dalam subkelompok ini ada 

sembilan buah. Atas dasar makna, V meN- pada kalimat yang 

termasuk dalam kelompok ini ada tiga jenis, yakni V ‘Proses’, 

‘Persepsi’, dan ‘Relasional’. Setiap jenis V tersebut diikuti sebuah 

Prep Tgl, misalnya ke, pada, atau sebagai. Pel yang mengikuti 

setiap Prep Tgl tersebut berupa kata atau frasa yang semuanya 

berkategori N, tetapi perannya bervariasi, yakni Pel berperan 

‘sasaran’ dan Pel berperan ‘pengenal’. Variasi data tersebut akan 

dikaji lebih lanjut berdasarkan bentuk dan jenis V. 

 

3. 2. 2. 1. 1. 3. 1    Verba meN- ‘Proses’    Preposisi Tunggal    

     Pelengkap-Nomina  

 Pada jenis V meN- ‘Proses’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

ditemukan satu buah data. Struktur V meN- ‘Proses’  Prep Tgl  

Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 V meN- ‘Proses’    ke    FAdt     N   ‘sasaran 

tempat’      

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan penampilan 

contoh berikut. 
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 (31)  Kerancuan berbahasa ini telah menjalar ke kalangan  

       birokrasi dan masyarakat luas. 

Verba menjalar pada kalimat (31) tersebut merupakan V 

‘Proses’. V tersebut diikuti Prep Tgl ke yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘arah sasaran’ sehingga berpotensi disulih 

kata pada, kepada, ke dalam, tetapi tidak dapat disulih kata 

terhadap karena V yang mendahuluinya merupakan V ‘Proses’. 

Prep Tgl tersebut diikuti Pel yang berupa FAdt kalangan birokrasi 

dan masyarakat luas yang berkategori N dan berperan ‘sasaran 

tempat’. Pel tersebut berpotensi diisi oleh kata atau frasa jenis lain 

yang tetap berkategori N dan tidask dapat disulih bentuk klausa.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel setelah V menjalar pada 

kalimat (31) tersebut dapat dielipskan secara bersama-sama. 

Namun, apabila Pel pada kalimat tersebut dihadirkan, Prep Tgl ke 

setelah V menjalar menjadi bersifat wajib hadir. Di samping itu, Pel 

pada kalimat (31) berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat, 

dengan syarat Prep Tgl ke wajib hadir sebelum Pel. Atas dasar hal 

tersebut, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (31a dan e) di 

bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (31b, c, d) tidak 

gramatikal. 

 (31)  a.   Kerancuan berbahasa ini telah menjalar.  

 b. *Kerancuan berbahasa ini telah menjalar         

  kalangan birokrasi  dan masyarakat luas. 

 c. *Kerancuan berbahasa ini telah menjalar ke apakah  

  kalangan birokrasi dan masyarakat luas. 

 d. *     Kalangan birokrasi dan masyarakat luas  

  kerancuan berbahasa ini telah menjalar  

 e.   Ke kalangan birokrasi dan masyarakat luas kerancuan  

 berbahasa ini telah menjalar.  

 Atas dasar deskripsi tersebut, struktur V meN- ‘Proses’ yang 

diikuti Prep Tgl dan Pel-N ini dapat digambarkan dalam bentuk 

kaidah berikut. 

Keterangan:  V meN- : menjalar  --  V  Proses 
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3. 2. 2. 1. 1. 3. 2    Verba meN- ‘Persepsi’    Preposisi Tunggal   

       Pelengkap-Nomina  

 Pada jenis V meN- ‘Persepsi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-

N ditemukan satu buah data kalimat. Struktur V meN- ‘Persepsi’  

Prep Tgl  Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan seperti 

berikut ini. 

 V meN- ‘Persepsi’    sebagai    Kt   N   ‘pengenal’  

Struktur tersebut dapat diberikan contoh dalam kalimat berikut. 

 (32)  Dia merasa sebagai pahlawan. 

 Verba merasa pada kalimat (32) tersebut merupakan V 

‘Persepsi’. V tersebut diikuti Prep Tgl sebagai yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘berfungsi/ berperan’ sehingga Prep Tgl 

tersebut berpotensi disulih kata (men)jadi, tetapi tidak dapat 

disulih kata adalah, yakni, atau merupakan karena Prep sebagai 

dalam konteks kalimat tersebut tidak bersifat kopulatrif. Prep Tgl 

tersebut diikuti Pel yang berupa kata pahlawan yang berkategori N 

dan berperan ‘pengenal’. Pel tersebut berpotensi diisi oleh frasa 

atau Kl.Tn, tetapi kategorinya tetap harus N.  

Secara sintaktis, Prep sebagai dan Pel pahlawan setelah V 

merasa pada kalimat tersebut dapat ditiadakan secara bersama-

sama. Namun, apabila Pel tersebut dihadirkan, Prep Tgl sebagai 

setelah V merasa bersifat wajib hadir. Jika Pel tersebut hadir, 

sedangkan Prep Tgl sebagai ditiadakan, kalimat yang dihasilkan 

tidak gramatikal atau membentuk kalimat baru yang maknanya 

berbeda dengan kalimat (32) di atas. Misalnya, struktur kalimat Dia 

merasa pahlawan mengandung makna ‘keangkuhan’, sedangkan 

struktuir kalimat Dia merasa sebagai pahlawan tidak mengandung 

makna ‘keangkuhan’ tersebut. Oleh sebab itu, apabila Pel pada 
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kalimat (32) tersebut dipermutasikan ke awal kalimat atau pada 

posisi lain, Prep Tgl sebagai wajib hadir pula sebelum Pel. Dengan 

demikian, dapat dikemukakan bahwa struktur kalimat (32a, c, e) di 

bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (32b dan d) tidak 

gramatikal. 

 (32) a.   Dia merasa. 

 b.  *?Dia merasa        pahlawan. 

 c.   Dia merasa sebagai apakah di masyarakatnya. 

 d.  *   Pahlawan dia merasa. 

 e.   Sebagai pahlawan dia merasa. 

 Berdasarkan deskripsi tersebut, struktur V meN- ‘Persepsi’ 

yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N ini dapat digambarkan dalam 

bentuk kaidah berikut. 

 
Keterangan:  V meN- : merasa  --  V  ‘Persepsi’ 

 

3. 2. 2. 1. 1. 3. 3     Verba meN- ‘Relasional’    Preposisi  

        Tunggal   Pelengkap-Nomina 

 Pada jenis V meN- ‘Relasional’ yang disertai Prep Tgl dan 

Pel-N ditemukan tujuh buah data. Struktur V meN ‘Relasional’  

Prep Tgl  Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 
 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh kalimat-

kalimat berikut. 

 (33) Semangat demokrasi itu tidak mengarah ke vulgarisme.  

 (34) Konteks pun memfokus pada kondisi fisik, mental, dan  

 pengetahuan komunikator. 
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 Verba mengarah pada kalimat (33) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V ini diikuti oleh Prep Tgl ke yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘arah sasaran’ sehingga Prep Tgl tersebut 

berpotensi disulih kata pada, kepada, atau ke dalam, tetapi tidak 

dapat disulih kata dalam karena Pel yang menyertainya tidak 

memiliki ciri makna ‘tempat’. Prep Tgl tersebut diikuti Pel 

vulgarisme yang berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Oleh 

karena peran tersebut, Pel pada kalimat (33) berpotensi disulih 

frasa atau Kl.Tn, tetapi kategorinya harus tetap N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl ke dan Pel vulgarisme pada 

kalimat (33) tersebut berpotensi dielipskan secara bersama-sama. 

Namun, jika Pel tersebut dihadirkan, Prep Tgl ke wajib hadir. 

Apabila Pel tersebut dimunculkan, sedangkan Prep ke tidak 

dihadirkan setelah V mengarah, akan terjadi struktur kalimat lain 

yakni Semangat demokrasi itu tidak mengarah vulgaruime yang 

berupa kalimat aktif transitif sehingga berpotensi diubah menjadi 

bentuk pasif Vulgarisme tidak diarah oleh semangat demokrasi itu. 

Hal ini jelas berbeda dari kalimat (33) karena  kalimat (33) 

merupakan kalimat aktif intransitif. Di samping itu, Pel pada 

kalimat (33) berpotensi dipermutasikan ke posisi lain, dengan 

syarat Prep Tgl ke wajib hadir sebelum Pel. Jadi, dapat dinyatakan 

bahwa struktur kalimat (33a, c, e) di bawah ini gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (33b dan d) tidak gramatikal.  

 (33) a.   Semangat demokrasi itu tidak mengarah. 

 b.   *Semangat demokrasi itu tidak mengarah       

  vulgarisme.  

 c.   Semangat demokrasi itu tidak mengarah ke apa yang  

 d. *     Vulgarisme semangat demokrasi itu tidak  

  mengarah.  

 e. Ke vulgarisme semangat demokrasi itu tidak  

  mengarah.  

 Verba memfokus pada kalimat (34) merupakan V 

‘Relasional’ pula. V tersebut diikuti Prep Tgl pada yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘arah sasaran’ sehingga Prep 

tersebut berpotensi disulih kata ke, kepada, atau ke dalam, tetapi 

tidak dapat disulih kata terhadap atau dalam. Prep tersebut diikuti 

Pel berupa FAdt kondisi fisik, mental, dan pengetahuan 
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komunikator yang berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Pel 

tersebut berpotensi disulih kata, frasa, atau Kl.Tn, tetapi 

kategorinya tetap harus N.  

Secara sintaktis, Prep dan Pel setelah V memfokus pada 

kalimat (34) tersebut dapat dielipskan secara bersama-sama 

(serentak). Bahkan, Prep Tgl pada setelah V memfokus tersebut 

tetap bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya dimunculkan. 

Selain itu, Pel pada kalimat tersebut berpotensi dipermutasikan ke 

awal kalimat atau ke posisi lain, dengan syarat Prep Tgl pada wajib 

hadir sebelum Pel. Jadi, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat 

(34a, b, c, dan e) di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur 

kalimat (34d) tidak gramatikal. 

 (34) a.  Konteks pun memfokus.  

 b.  Konteks pun memfokus      kondisi fisik, mental, dan  

  pengetahuan komunikator. 

 c.  Konteks pun memfokus pada bagaimana cara  

  memperolehnya.  

 d.  *    Kondisi fisik, mental, dan pengetahuan  

  komunikator konteks pun memfokus    

 e.  Pada kondisi fisik, mental, dan pengetahuan  

  komunikator konteks pun memfokus.  

Atas dasar uraian tersebut, kalimat-kalimat yang tergolong 

ke dalam struktur V meN-  Prep Tgl  Pel-N ini dapat 

digambarkan dalam kaidah berikut.  

 
 

Keterangan: V meN- :  mengarah, memfokus  – V Relasional 

  



138 PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA 

 

3. 2. 2. 1. 1. 4    Verba ter-(kan)  Preposisi Tunggal   

   Pelengkap-Nomina  

 Data yang tergolong dalam subkelompok ini ada 24 buah. 

Atas dasar makna, V ter-(kan) pada kalimat dalam data ini ada 

empat jenis, yakni V ‘Aktivitas’, ‘Peristiwa Transisi’, ‘Persepsi’, dan 

‘Relasional’. Setiap V tersebut diikuti Prep Tgl, misalnya dari, di, 

pada, akan, atas, dalam yang secara sintaktis maknanya bervariasi. 

Pel yang menyertai setiap Prep tersebut berupa kata atau frasa 

yang semuanya berkategori N, tetapi perannya bervariasi, misalnya 

Pel berperan ‘alat, lokatif, sebab, sasaran’. Variasi data tersebut 

akan dikaji lebih lanjut dengan bertitik tolak dari jenis V. 

 

3. 2. 2. 1. 1. 4. 1    Verba ter- ‘Aktivitas’  Preposisi Tunggal   

       Pelengkap-Nomina  

 Pada jenis V ter- ‘Aktivitas’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

ini ditemukan satu buah data. Struktur V ter- ‘Aktivitas’  Prep Tgl  

Pel-N  dalam data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

V ter- ‘Aktivitas’    dari      FAtr     N   ‘alat’ 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh kalimat 

berikut. 

 (35)  Kebanyakan jamu tradisional terbuat dari berbagai  

        jenis tumbuhan. 

Verba  terbuat pada kalimat (35) tersebut merupakan V 

‘Aktivitas’. Jenis V ini diikuti Prep Tgl dari yang secara sintaktis 

mencerminkan makna ‘asal bahan/materi’ sehingga berpotensi 

disulih kata dengan, tetapi tidak dapat disulih kata atas karena Pel 

yang menyertainya berperan ‘alat/bahan’. Prep tersebut diikuti Pel 

berupa FAtr berbagai jenis tumbuhan yang berkategori N dan 

berperan ‘alat/bahan dasar’. Pel tersebut berpotensi disulih kata, 

frasa jenis lain, atau Kl.Tn., tetapi kategorinya harus tetap N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel setelah V terbuat tersebut 

wajib secara bersama-sama. Oleh sebab itu, baik salah satu 

maupun kedua unsur tersebut (Prep Tgl dan Pel-N) dalam kalimat 

(35) tersebut tidak dapat dielipskan. Di samping itu, Pel pada 

kalimat (35) tersebut berpotensi dipermutasikan ke posisi lain, 

dengan syarat Prep Tgl dari wajib hadir sebelum Pel. Jadi, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (35 c dan  e) di bawah ini 
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gramatikal, sedangkan struktur kalimat (35a, b dan d) tidak 

gramatikal. 

 (35)a. *Kebanyakan jamu tradisional terbuat.  

 b. *Kebanyakan jamu tradisional terbuat   berbagai jenis  

 ` tumbuhan. 

 c.  Kebanyakan jamu tradisional terbuat dari  berapa  

  jenis tumbuhan. 

 d. *   Berbagai jenis tumbuhan kebanyakan jamu  

  tradisional terbuat. 

 e.  Dari berbagai jenis tumbuhan  kebanyakan jamu  

  tradisional terbuat.  

 Atas dasar deskripsi tersebut, struktur V ter- ‘Aktivitas’ yang 

diikuti Prep Tgl dan Pel-N ini dapat digambarkan dalam bentuk 

kaidah berikut. 

 

 
 

3. 2. 2. 1. 1. 4. 2    Verba ter- ‘Peristiwa Transisi’    Preposisi  

        Tunggal   Pelengkap-Nomina 

  

 Pada jenis V ter- ‘Peristiwa Transisi’ yang diikuti Prep Tgl 

dan Pel-N ini ditemukan lima buah data, yakni data nomor (151), 

(37), (90), (32), dan (81). Struktur V ter- ‘Peristiwa Transisi’   Prep 

Tgl   Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut.  

                        

 
 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (36)   Batas kepulauan ini tidak terletak di garis pantai. 
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 (37)   Perbedaan kedua maksim itu hanya terletak pada  

        penekanan. 

 Verba terletak pada kalimat (36) tersebut merupakan V 

‘Peristiwa Transisi’. Jenis V ini diikuti Prep Tgl di yang secara sintak-

tis menunjukkan makna ‘posisi tempat’ sehingga berpotensi disulih 

kata pada atau di dalam, tetapi tidak dapat disulih kata ke(pada). 

Prep tersebut diikuti Pel berupa FAtr garis pantai yang berkategori 

N dan berperan ‘lokatif’. Pel ini berpotensi disulih kata atau frasa 

jenis lain, tetapi kategorinya harus tetap N dan mengandung ciri 

makna ‘tempat’.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel setelah V terletak tersebut 

harus hadir secara bersama-sama yang membentuk FPrep. Oleh 

sebab itu, salah satu atau kedua unsur tersebut tidak dapat 

dielipskan karena hal tersebut memeiliki keterikatan semantis yang 

erat dengan V terletak. Di samping itu, Pel pada kalimat tersebut 

tidak dapat dipindahkan ke posisi lain, meskipun Prep Tgl di 

dihadirkan. Jadi, dapat dikemukakan bahwa struktur kalimat (36a, 

b, c, d, e) berikut ini tidak gramatikal.  

 (36)     a. *Batas kepulauan ini tidak terletak.  

 b. *Batas kepulauan ini tidak terletak         garis pantai. 

 c. *Batas kepulauan ini tidak terletak di apa garis pantai. 

 d. *       Garis pantai batas kepulauan ini tidak terletak. 

 e. * Di garis pantai batas kepulauan ini tidak terletak. 

  

V terletak pada kalimat (37) juga merupakan V ‘Peristiwa 

Transisi’, tetapi Prep Tgl yang mengikutinya berbeda dengan Prep 

Tgl pada kalimat (36). Prep Tgl yang menyertai V terletak pada 

kalimat (37) adalah kata pada yang secara sintaktis menunjukkan 

makna ‘arah penyebab’ sehingga berpotensi disulih kata dalam 

atau di dalam, tetapi tidak dapat disuilih kata di karena Pel yang 

menyertainya tidak memiliki ciri makna ‘tempat’. Prep Tgl ini diikuti 

Pel yang berupa kata penekanan yang secara sintaktis berpotensi 

disulih bentuk frasa atau Kl.Tn yang kategorinya harus N.  

Oleh karena Prep Tgl dan Pel pada kalimatr (37) tersebut 

memiliki keterikatan semantis yang erat dengan V terletak, Prep 

Tgl dan Pel tersebut bersifat wajib hadir secara serentak sehingga 

membentuk FPrep. Atas dasar hal ini, Pel pada kalimat (37) tidak 
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dapat dipermuitasikan ke tempat lain, meskipun Prep Tgl pada 

dihadirkan sebelum Pel. Dengan demikian, dapat dikemukakan 

bahwa struktur kalimat (37a, b, d, dan e) di bawah ini tidak 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (37c) gramatikal. 

 (37)      a. *Perbedaan kedua maksim itu hanya terletak. 

 b.  *Perbedaan kedua maksim itu hanya terletak       

  penekanan. 

 c.  Perbedaan kedua maksim itu hanya terletak pada  

  bagaimana penuturan itu berlangsung. 

 d.  *      Penekanan perbedaan kedua maksim itu hanya  

  terletak. 

 e.  *Pada  penekanan  perbedaan kedua maksim itu hanya  

  terletak. 

 Bertitik tolak dari deskripsi tersebut, struktur V ter- 

‘Peristiwa Transisi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N ini dapat 

digambarkan dalam bentuk kaidah berikut. 

 
Keterangan:  V ter- :  terletak  --  V  Peristiwa Transisi 
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3. 2. 2. 1. 1. 4. 3    Verba ter- ‘Persepsi’    Preposisi Tunggal    

      Pelengkap-Nomina  

 

 Pada jenis V ter- ‘Persepsi’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel-N 

ditemukan satu buah data, yakni data nomor (116). Struktur V ter- 

‘Persepsi’  Prep Tgl  Pel-N dalam data tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

  

V ter- ‘Persepsi’  +  akan  +  FAtr    N   ‘sasaran hal’ 

 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 

 (38)  Kebanyakan anggota masyarakat teringat akan  

        peristiwa berdarah pada saat itu. 

 

 Verba teringat pada kalimat (38) tersebut merupakan V 

‘Persepsi’. Janis V ini diikuti Prep Tgl akan yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘arah sasaran’ sehingga Prep tersebut 

berpotensi disulih kata pada, ke(pada), terhadap, bahkan dapat 

pula disulih kata tentang, soal, atau mengenai. Prep Tgl tersebut 

diikuti Pel berupa FAtr peristiwa berdarah pada saat itu yang 

berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Pel tersebut berpotensi 

disulih kata, frasa, atau Kl.Tn, tetapi kategorinya tetap harus N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel setelah V teringat tersebut 

dapat dielipskan secara bersama-sama. Bahkan, Prep Tgl akan 

setelah V teringat tersebut tetap bersifat opsional, meskipun Pel di 

belakangnya dimunculkan. Di samping itu, Pel pada kalimat (38) 

tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi 

lain, dengan syarat Prep Tgl akan wajib dihadirkan sebelum Pel. 

Jadi, struktur kalimat (38a, b, c, dan e) di bawah ini dapat 

dinyatakan gramatikal, sedangkan struktur kalimat (38d) tidak 

gramatikal. 

 

 (38)  a.   Kebanyakan anggota masyarakat teringat.  

  b.   Kebanyakan anggota masyarakat teringat  peristiwa  

        berdarah pada saat itu. 
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c.   Kebanyakan anggota masyarakat teringat akan  

bagaimana  peristiwa  berdarah pada saat itu terjadi. 

d.   *       Peristiwa berdarah pada saat itu kebanyakan 

anggota masyarakat teringat  

e.   Akan peristiwa berdarah pada saat itu  kebanyakan 

anggota masyarakat teringat  

Atas dasar uraian tersebut, V ter- ‘Persepsi’ yang diikuti 

Prep Tgl dan Pel-N ini dapat digambarkan dalam bentuk kaidah 

berikut. 

 
Keterangan:  V ter- :  teringat  --  V  Persepsi 

 

3. 2. 2. 1. 1. 4. 4    Verba ter- (kan) ‘Relasional’   Preposisi  

       Tunggal   Pelengkap-Nomina 

  

 Pada jenis V ter-(kan) ‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl dan 

Pel-N ini ditemukan 17 buah. Struktur V ter-(kan) ‘Relasional’  

Prep Tgl  Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 
 

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

(39)   Gelar scudetto tergantung pada Roma.  

(40)   Penelaahan objek terbebas dari dogma religi.   

(41)   Kalimat tunggal terdiri atas unsur subjek dan predikat. 

(42)   IP yang menjadi fokus penelitian ini termasuk dalam       
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    makna  nonalamiah. 

(43)   Karya sastra terbedakan dari aneka objek yang  

   membawa orang kepada yang universal. 

 

 Verba tergantung pada kalimat (39) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl pada yang secara 

sintaktis mencerminkan makna ‘arah keterikatan’ sehingga 

berpotensi disulih kata ke(pada) atau terhadap, bahkan dapat pula 

disulih kata dari atau oleh. Prep Tgl tersebut diikuti Pel berupa kata 

tunggal Roma yang berkategori N dan berperan ‘sebab’. Pel 

tersebut berpotensi disulih bentuk kata lain atau frasa, bahkan 

berupa Kl.Tn, tetapi semuanya itu harus tetap berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl setelah V tergantung tersebut 

bersifat opsional sehingga dapat ditiadakan, sedangkan Pel Roma 

tidak dapat dielipskan karena bersifat obligatoris. Di samping itu, 

Pel pada kalimat (39) tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal 

kalimat atau ke posisi lain, dengan syarat Prep Tgl pada wajib hadir 

sebelum Pel. Dengan demikian, struktur kalimat (39b, c, dan e) di 

bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (39a dan d) tidak 

gramatikal. 

 

(39) a.   *Gelar scudetto tergantung.  

       b.   Gelar scudetto tergantung         Roma.  

       c.   Gelar scudetto tergantung pada siapa yang berkuasa..  

       d.   *       Roma Gelar scudetto tergantung.  

       e.   Pada  Roma Gelar scudetto tergantung.  

  

Verba terbebas pada kalimat (40) di atas merupakan V ‘Relasional’. 

Jenis V tersebut diikuti Prep Tgl dari yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘terpisah’ sehingga berpotensi disulih kata 

oleh, tetapi tidak dapat disulih kata atas karena penggunaan V 

terbebas sebelumnya.  Prep Tgl  tersebut diikuti Pel yang berupa 

FAtr dogma religi yang berkategori N dan berperan ‘alat’. Oleh 

karena peran tersebut, Pel pada kalimat (40) di atas berpotensi 

disulih kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn, tetapi semuanya harus tetap 

berkategori N.  
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Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel pada kalimat (40) tersebut 

berpotensi dielipskan secara bersama-sama. Namun, jika Pel 

dogma religi dihadirkan, Prep Tgl dari wajib hadir setelah V 

terbebas. Di sampig itu, Pel pada kalimat tersebut bertpotensi 

dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi lain, dengan syarat 

Prep Tgl dari wajib dihadirkan sebelum Pel. Atas dasar hal tersebut, 

dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (40a, c, e) gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (40b dan d) tidak gramatikal. 

 

 (40)  a.   Penelaahan objek terbebas. 

     b. *Penelaahan objek terbebas        dogma religi.   

     c.   Penelaahan objek terbebas dari dogma religi.   

     d. *     Dogma religi penelaahan objek terbebas.   

     e.  Dari dogma religi penelaahan objek terbebas.   

 

V terdiri pada kalimat  (41) merupakan V ‘Relasional’. Jenis 

V ini diikuti oleh Prep Tgl atas yang secara sintaktis menunjukkan 

makna ‘arah perincian’ sehingga berpotensi disulih kata dari. Prep 

Tgl  tersebut diikuti Pel yang berupa FAdt unsur subjek dan 

predikat yang berkategori N, berperan ‘rincian’, dan mengandung 

ciri makna ‘jumlah 1’. Pel tersebut berpotensi disulih frasa jenis 

lain atau kata ulang yang berkategori N, bahkan berpotensi pula 

disulih kata/frasa yang berkategori Num, tetapi semuanya itu harus 

berciri makna ‘jumlah 1’.  

Secara sintaktis, Prep Tgl atas setelah V terdiri tersebut 

bersifat opsional, sedangkan Pel yang mengikutinya bersifat 

obligatoris. Oleh sebab itu, Pel pada kalimat (41) wajib hadir, 

sedangkan Prep atas setelah V terdiri tidak wajib hadir, meskipun 

Pel di belakangnya dimunculkan. Pel pada kalimat tersebut 

memiliki keterikatan semantis yang erat dengan V terdiri sehingga 

Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke posisi lain, meskipun 

Prep Tgl atas dihadirkan sebelum Pel. Dengan demikian, struktur 

kalimat (41a, d, dan e) di bawah ini dapat dinyatakan sebagai 

struktur kalimat yang tidak gramatikal, sedangkan struktur kalimat 

(41b dan c) sebagbai struktur kalimat yang gramatikal. 
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(41) a.  *Kalimat tunggal terdiri.  

 b.  Kalimat tunggal terdiri       unsur subjek dan predikat. 

 c.  Kalimat tunggal terdiri atas berapa unsur yang wajib  

      hadir. 

 d.  *      Unsur subjek dan predikat kalimat tunggal terdiri. 

 e.  *Atas unsur subjek dan predikat kalimat tunggal terdiri. 

 

 V termasuk pada kalimat (42) merupakan V ‘Relasional’. 

Jenis V ini diikuti Prep Tgl dalam yang secara sintaktis menunjuk-

kan makna ‘arah sasaran’ sehingga Prep Tgl tersebut berpotensi 

disulih kata ke(dalam), di dalam, atau pada, tetapi tidak dapat 

disulih kata di, kepada, atau terhadap karena penggunaan V terma-

suk di depannya.. Prep tersebut diikuti Pel berupa FAtr makna 

nonalamiah yang berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Pel 

tersebut berpotensi disulih kata atau frasa jenis lain, bahkan Kl.Tn., 

tetapi kategorinya tetap harus N.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel setelah V termasauk 

tersebut dapat ditiadakan secara serentak, bahkan Prep Tgl dalam 

setelah V tersebut tetap bersifat opsional, meskipun Pel di 

belakangnya dimunculkan. Di samping itu, Pel pada kalimat (42) di 

atas berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi lain, 

dengan syarat Prep Tgl dalam wajib dihadirkan sebelum Pel. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (42a, 

b, c, dan e) di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat 

(42d) tidak gramatikal.  

 

(42) a.  IP yang menjadi fokus penelitian ini termasuk.  

       b.  IP yang menjadi fokus penelitian ini termasuk    

      makna nonalamiah. 

       c.  IP yang menjadi fokus penelitian ini termasuk dalam  

       makna  apa. 

 d.  *      Makna nonalamiah IP yang menjadi fokus  

     penelitian ini termasuk  

  e.  Dalam makna nonalamiah  IP yang menjadi fokus  

      penelitian ini termasuk.  
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V terbedakan pada kalimat (43) di atas merupakan V 

‘Relasional’. Prep yang mengikutinya berupa Prep Tgl dari yang 

secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah pembandingan/-

pembedaan’ sehingga Prep Tgl tersebut berpotensi disulih kata 

dengan, tetapi tidak dapat disulih kata atas. Prep Tgl dari setelah V 

terbedakan tersebut diikuti Pel yang berupa  FAps aneka objek 

yang membawa orang kepada yang universal yang berkategori N 

dan berperan ‘pembanding’. Pel tersebut berpotensi disulih kata 

atau frasa jenis lain, tetapi kategorinya harus N.  Secara sintaktis, 

Prep Tgl dan Pel setelah V terbedakan pada kalimat (43) tersebut 

wajib hadir secara serentak sehingga membentuk konstruksi FPrep. 

Ada alternatif lain, yakni setelah V terbedakan pada kalimat 

(43) di atas diikuti kata oleh. Misalnya, Karya sastra terbedakan 

oleh aneka objek yang membawa orang kepada yang universal. 

Satuan bahasa yang bergaris bawah pada contoh ini merupakan 

Pel yang berupa FAps, berkategori N dan berperan ‘alat’. 

Sementara itu, Pel pada kalimat (43) di atas berupa FAps, 

berkategori N, dan berperan ‘pembanding’. Di samping itu, Pel 

pada kalimat (43) di atas berpotensi dipermutasikan ke awal 

kalimat atau ke posisi lain, dengan syarat Prep Tgl dari wajib hadir 

sebelum Pel. Jadi, dapat dikemukakan bahwa struktur kalimat  

(43a, b, c, d) tidak gramatikal, sedangkan struktur kalimat (43e) 

gramatikal. 

 

(43)  a. *Karya sastra terbedakan.  

        b. *Karya sastra terbedakan       aneka objek yang  

     membawa orang kepada yang universal. 

        c. *Karya sastra terbedakan dari berapa aneka objek   

d. *       aneka objek yang membawa orang kepada yang  

     universal.  karya sastra terbedakan  

        e.  Dari aneka objek yang membawa orang kepada yang  

     universal  karya sastra terbedakan. 

  

Atas dasar uraian tersebut, struktur V ter-(kan) yang diikuti 

Prep Tgl dan Pel-N ini dapat digambarkan dalam bentuk kaidah 

berikut. 
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Keterangan:   V ter- :  termasuk, tergantung, terdiri  – V  Relasional 

                      V ter- (kan)::  terbebas,  terbedakan   –  V  Relasional 

 

3. 2. 2. 1. 2   Verba Berafiks  Preposisi Tunggal  Pelengkap-

Verba 

Data yang termasuk ke dalam subkelompok ini didapatkan 

satu buah kalimat. Kalimat data tersebut berstruktur V ber-  Prep 

Tgl  Pel-V. Atas dasar makna, V ber- dalam kalimat data 

merupakan jenis V ‘Persepsi’. Prep yang mengikutinya berupa Prep 

Tgl agar dan Pel yang menyertainya berupa klausa verbal (Kl.V). 

Struktur V ber- ‘Persepsi’  Prep Tgl  Pel-V dalam data tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

V ber- ‘Persepsi’     agar     Klausa    V    ‘tujuan’ 

Struktur tersebut dapat diberikan contoh dalam kalimat 

berikut.               

(44)  Pelajaran bahasa Inggris bertujuan agar terbentuk 

semacam elite penerjemah dan juru bahasa. 

 Verba bertujuan pada kalimat (44) merupakan V ‘Persepsi’. 

Jenis V yang diikuti Prep Tgl agar yang secara sintaktis bermakna 

‘arah tujuan’, sehingga berpotensi disulih kata supaya, tetapi tidak 
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dapat disulih kata untuk karena bentuk V yang langsung 

mengikutinya berupa V ter-. Prep Tgl agar tersebut diikuti Pel yang 

berupa Kl.V, berkonstruksi inversi, yakni terbentuk semacam elite 

penerjemah dan juru bahasa yang berkategori V dan berperan 

‘tujuan’.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dan Pel setelah V bertujuan dapat 

ditiadakan. Bahkan, Prep Tgl agar tersebut tetap bersifat opsional, 

meskipun Pel dimunculkan. Di samping itu, Pel tersebut tidak 

dapat diisi oleh kata atau frasa, tetapi berpotensi disulih 

Kl.Nonverbal, terutama Kl yang P-nya diisi kategori Adj, misalnya 

keterampilan berbahasa Inggris para siswa makin baik. Selain itu,, 

Pel pada kalimat (44) tersebut tidak dapat dipermutasikan ke posisi 

lain karena V bertujuan memiliki kedekatan semantis dengan Pel. 

Jadi, struktur kalimat (44a, b, dan c) berikut gramatikal, sedangkan 

(44d dan e) tidak gramatikal. 

44  a.   Pelajaran bahasa Inggris bertujuan.  

 b.   Pelajaran bahasa Inggris bertujuan         terbentuk  

  semacam elite penerjemah dan juru bahasa. 

 c.   Pelajaran bahasa Inggris bertujuan agar makin baik  

  keterampilan  berbahasa Inggris para siswa. 

 d. *?Pelajaran bahasa Inggris bertujuan agar  baik. 

 e. *?Agar terbentuk semacam elite penerjemah dan juru  

  bahasa                        

  Pelajaran bahasa Inggris bertujuan.  

Bertitik tolak dari deskripsi tersebut,  kalimat yang 

berstruktur  V ber-  Prep Tgl   Pel-V ini dapat digambarkan 

dalam bentuk kaidah berikut. 

 
Keterangan:  V ber- : bertujuan  -  V  Persepsi 
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3. 2. 2. 1. 3   Verba Berafiks      Preposisi Tunggal      

          Pelengkap-Numera 

Data kalimat yang tergolong ke dalam subkelompok ini 

ditemukan satu buah.  Kalimat tersebut berstruktur V ter-  Prep 

Tgl  Pel-Num. Atas dasar makna, V ter- dalam kalimat tersebut 

merupakan jenis V ‘Relasional’. Prep yang menyertainya berupa 

Prep Tgl, yakni kata dari, sedangkan Pel yang mengikutinya berupa 

frasa yang berkategori Num dan berperan ‘jumlah’. Struktur V ter- 

‘Relasional’  Prep Tgl  Pel-Num dalam data kalimat tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

V ter- ‘Relasional’     dari      FAtr     Num    

‘jumlah’ 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh kalimat berikut. 

(45)   Secara fisiologis otak manusia terdiri dari 10-15 biliun  

      neutron. 

 

Verba terdiri pada kalimat (45) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V ini diikuiti Prep Tgl dari yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘arah perincian/jumlah’ sehingga berpotensi 

disulih kata atas. Prep Tgl tersebut diikuti Pel yang berupa FAtr 10-

15 biliun neutron yang berkategori Num dan berperan ‘jumlah’. 

Peran Pel tersebut menunjukkan ciri makna ‘jumlah 1’ sehingga 

berpotensi disulih satuan bahasa lain yang berkategori bukan 

Num, tetapi ciri maknanya sama, misalnya butir-butir neutron (FN-

Ulang), otak kanan dan otak kiri (FAdt), atau diisi Kl.Tn yang 

dimulai dengan kata tanya “berapa”.  

Secara sintaktis, Prep Tgl dari setelah V terdiri pada kalimat 

tersebut bersifat opsional, sedangkan Pel di belakangnya 

obligatoris. Oleh karena Pel pada kalimat (45) tersebut memiliki 

keterikatan semantis yang erat dengan V terdiri di depannya, Pel 

tersebut tidak dapat dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi 

lain, meskipun Prep Tgl dari dihadirkan sebelum Pel. Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (45a, d dan e) 

di bawah ini tidak gramatikal, sedangkan struktur kalimat (45b dan 

c) gramatikal. 
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45 a. *Secara fisiologis otak manusia terdiri.  

     b. Secara fisiologis otak manusia terdiri      10-15 biliun  

   neutron. 

     c. Secara fisiologis otak manusia terdiri dari berapa  

   neutron. 

     d.*Dari 10-15 biliun neutron  secara fisiologis otak manusia  

  terdiri. 

     e. *10-15 biliun neutron  secara fisiologis otak manusia    

 terdiri. 

 Atas dasar deskripsi tersebut,  V ter- ‘Relasional’ yang 

diikuti Prep Tgl dan Pel-Num ini dapat digambarkan dalam bentuk 

kaidah berikut. 

 
Keterangan:  V ter-  :  terdiri  --  V  Relasional 

 

3. 2. 2. 1. 4    Verba Berafiks      Preposisi Tunggal      

Pelengkap Nomina-Kuantitatif 

 Pel yang diisi nomina-kuantitatif (N-Ku) pada hakikatnya 

tergolong pada kategori N pula. Hanya saja, N-Ku yang mengisi 

Pel tersebut perlu dikaji pada subbagian tersendiri, karena dalam 

N-Ku terkandung ciri makna khusus yang tidak terdapat dalam N 

pada umumnya. Ciri makna yang khusus pada N-Ku adalah ciri 

makna wajib, yakni ‘jumlah’. Bahkan, apabila dilihat dari bentuk 

dan jenis V yang mendahuluinya, ciri makna yang wajib tersebut 

adalah ‘jumlah   1’ yang sama dengan ciri makna dalam Pel-Num 

pada pembicaraan sebelumnya. 

 Data yang tergolong ke dalam subkelompok ini dijumpai 

tiga buah. Bentuk V pada ketiga data tersebut adalah V ter- dan 

ketiga V tersebut tergolong dalam satu jenis, yakni V ‘Relasional’.  

Setiap V tersebut diikuti Prep Tgl, misalnya kata dari atau atas, 

sedangkan Pel yang menyertainya berupa FAtr yang berkategori 
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N-Ku. Struktur V ter- ‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel N-

Ku dalam data kalimat tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 
 

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (46)  Skripsi ini terbagi atas empat bab. 

(47)  Setiap kelompok terdiri dari tiga siswa. 

 Verba terbagi pada kalimat (46) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V ini diikuti Prep Tgl atas yang secara sintaktis 

mencerminkan makna ‘arah hasil/isi’ sehingga Prep tersebut 

berpotensi disulih kata (men)jadi, tetapi tidak dapat disulih kata 

dari. Prep Tgl tersebut diikuti Pel yang berupa frasa empat bab 

yang berkategori N-Ku dan berperan ‘jumlah’. Dalam peran Pel 

tersebut terkandung ciri makna khusus, yakni ‘jumlah  1’ sehingga 

Pel tersebut berpotensi disulih kata/frasa ulang, FAdt yang 

berkategori N, atau dapat pula diisi Kl.Tn yang diawali kata tanya 

“berapa” seperti pada kalimat (45) di atas.  

Secara sintaktis, Prep atas dan Pel empat bab setelah V 

terbagi pada kalimat (46) tersebut dapat ditiadakan secara 

bersama-sama. Bahkan, Prep Tgl atas setelah V terbagi tersebut 

tetap bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya dihadirkan. Di 

samping itu, Pel pada kalimat (46) di atas berpotensi 

dipermutasikan ke posisi lain, dengan syarat Prep Tgl atas wajib 

hadir sebelum Pel. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 

struktur kalimat (46a, b, c, dan d) di bawah ini gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (28e) tidak gramatikal. 

(46) a.    Skripsi ini terbagi.  

       b.    Skripsi ini terbagi        empat bab. 

       c.    Skripsi ini terbagi atas  berapa bab. 

       d.    Atas empat bab skripsi ini terbagi. 

       e.    *      Empat bab skripsi ini terbagi. 

 V terdiri pada kalimat (47) di atas juga tergolong jenis V 

‘Relasional’. Jenis V ini diikuti Prep Tgl dari yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘arah rincian’ sehingga berpotensi disulih kata 
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atas, tetapi tidak dapat disulih kata (men)jadi. Sementara itu, Prep 

Tgl tersebut diikuti Pel  tiga siswa (FAtr) yang bnerkategori N-Ku.  

Pel tersebut berperan  ‘rincian’ dan di dalamnya terkandung ciri 

makna ‘jumlah   1’. Oleh karena peran dan ciri makna tersebut, Pel 

pada kalimat (47) tersebut berpotensi disulih kata/frasa ulang (Kt / 

FUl),  FAdt, atau berupa Kl.Tn yang diawali kata tanya “berapa”. 

 Secara sintaktis, Prep Tgl dari setelah V terdiri pada kalimat 

(47) tersebut bersifat opsional sehingga berpotensi dielipskan, 

meskipun Pel di belakangnya hadir. Sementara itu, Pel tiga siswa 

setelah Prep Tgl tersebut bersifat obligatoris. Oleh karena Pel tiga 

siswa pada kalimat (47) tersebut memiliki keterikatan semantis 

dengan V terdiri yang mendahuluinya, Pel tersebut tidak dapat 

dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi lain, meskipun Prep 

Tgl dari dihadirkan sebelum Pel. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (47b dan c) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (47a, d, dan e) tidak 

gramatikal. 

47 a.   *Setiap kelompok terdiri.  

      b.     Setiap kelompok terdiri           tiga siswa. 

      c.     Setiap kelompok terdiri dari   berapa  siswa. 

      d.   *Dari tiga siswa  setiap kelompok terdiri. 

      e.   *        Tiga siswa setiap kelompok terdiri. 

Atas dasar uraian di atas, kalimat yang berstruktur   V ter- 

‘Relasional’ yang diikuti Prep Tgl dan Pel N-Ku ini dapat 

digambarkan dalam kaidah berikut. 
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Keterangan:  V ter- (a):   terbagi  -  V Relasional   

                      V ter- (b):   terdiri   -  V Relasional 

  

 

3. 2. 2. 2   Verba Berafiks  Preposisi Berafiks  Pelengkap 

3. 2. 2. 2. 1   Verba Berafiks  Preposisi Berafiks  Pelengkap- 

          Nomina 

3. 2. 2. 2. 1. 1  Verba ber-  Preposisi Berafiks  Pelengkap- 

 Nomina   

 Data yang tergolong ke dalam subkelompok ini ada 

sepuluh buah. Atas dasar makna, V ber- pada kalimat dalam data 

ini ada tiga jenis, yakni V ‘Aktivitas’, ‘Proses’, dan ‘Relasaional’. Prep 

yang digunakan setelah V ada tiga jenis, yakni Prep Baf meN- 

(seperti, kata menjadi), Prep Baf meN-i (seperti, kata mengenai), 

dan Prep Baf ter- (seperti, kata terhadap). Pel yang terdapat pada 

kalimat dalam data tersebut berupa kata atau frasa, sedangkan 

perannya bervariasi, yakni Pel berperan ‘sasaran’, ‘akibat’, dan 

‘pengenal’. Variasi data tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan 

titik tolak jenis V. 
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3. 2. 2. 2. 1. 1. 1    Verba ber- ‘Aktivitas’   Preposisi Berafiks    

        Pelengkap-Nomina   

 

 Pada jenis V ber- ‘Aktivitas’ yang diikuti Prep Baf dan Pel-N 

ditemukan tiga buah data. Struktur V ber- ‘Aktivitas’  Prep Baf  

Pel-N dalam data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

V ber- ‘Aktivitas    mengenai    FAtr     N    ‘sasaran hal’ 

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (48)  Seorang guru kelas sedang bercerita mengenai  

        Sejarah R.A.  

        Kartini di depan para siswanya. 

 Verba bercerita pada kalimat (48) tersebut merupakan V 

‘Aktivitas’. Jenis V tersebut diikuti Prep Baf meN-, yakni kata 

mengenai yang secara sintakstis menunjukkan makna ‘perihal’ 

sehingga Prep Baf tersebut berpotesni disulih kata tentang atau 

soal. Prep Baf tersebut diikuti Pel yang berupa FAtr Sejarah R.A. 

Kartini yang berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Pel tersebut 

berpotensi disulih kata atau jenis frasa lain, bahkan dapat pula 

berupa Kl.Tn, tetapi semuanya harus berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Baf dan Pel tersebut dapat dielipskan 

secara bersama-sama, bahkan Prep Baf mengenai tetap bersifat 

opsional meskipun Pel di belakangnya dihadirkan. Di samping itu, 

Pel pada kalimat (48) tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal 

kalimat atau ke posisi lain, dengan syarat Prep Baf mengenai wajib 

dihadirkan sebelum Pel. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa struktur kalimat (47a, b, c, e) berikut ini gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (48d) tidak gramatikal. 

 (48) a.  Seorang guru kelas sedang bercerita.  

      b.  Seorang guru kelas sedang bercerita        Sejarah  

   R.A. Kartini …. 

  c.  Seorang guru kelas sedang bercerita mengenai apa  

   peran Sejarah R.A. Kartini  …. 

  d.  *      Sejarah R.A. Kartini …seorang guru kelas  

   sedang bercerita.     

e. Mengenai sejarah R.A. Kartini …seorang guru kelas  

sedang bercerita.     



156 PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA 

 

 Atas dasar deskripsi tersebut, struktur V ber- ‘Aktivitas’ 

yang diikuti Prep Baf dan Pel-N ini dapat digambarkan dalam 

bentuk kaidah berikut. 

 

Keterangan:  V ber- : bercerita  --  V  Aktivitas 

 

 

3. 2. 2. 2. 1. 1. 2    Verba ber- ‘Proses’   Preposisi Berafiks    

      Pelengkap- Nomina   

 

Pada jenis V ber- ‘Proses’ yang diikuti Prep Baf dan Pel-N 

ditemukan lima buah data. Struktur V ber- ‘Proses’  Prep Baf  

Pel-N dalam kelima data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 
 

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (49)  Sengketa kapling ini berubah menjadi sengketa  

     asumsi. 

(50)  Sekarang kita harus berusaha menjadi pencipta ilmu  

     pengetahuan dan teknologi. 

  

Verba berubah pada kalimat (49) tersebut merupakan V ‘Proses’. 

Jenis V ini diikuti Prep Baf meN-, yakni kata menjadi yang secara 

sintaktis menunjukkan makna ‘arah ke akibat’ sehingga Prep Baf 

tersebut berpotensi disulih kata jadi atau ke, tetapi tidak dapat 

disulih kata sebagai karena peran Pel yang menyertainya bukan 

‘pengenal’. Prep Baf tersebut diikuti Pel yang berupa FAtr sengketa 
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asumsi yang berkategori N dan berperan ‘akibat’. Pel tersebut 

berpotensi diisi kata, jenis frasa lain, atau Kl.Tn, tetapi kategorinya 

juga harus N.  

Secara sintaktis, Prep Baf dan Pel setelah V berubah pada 

kalimat (49) tersebut dapat ditiadakan secara bersama-sama. 

Namun, apabila Pel dihadirkan, Prep Baf menjadi tersebut wajib 

hadir setelah V berubah. Di samping itu, Pel pada kalimat tersebut 

berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi lain, 

dengan syarat Prep Baf menjadi wajib dihadirkan sebelum Pel. Atas 

dasar hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (49a, 

c, e) di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (49b dan 

d) tidak gramatikal.  

(49) a.  Sengketa kapling ini berubah. 

 b.  *Sengketa kapling ini berubah         sengketa asumsi. 

 c.  Sengketa kapling ini berubah menjadi apa. 

 d.  *         Sengketa asumsi sengketa kapling ini berubah. 

 e.  Menjadi sengketa asumsi sengketa kapling ini  

  berubah. 

 Verba berusaha pada kalimat (50) di atas juga merupakan V 

‘Proses’. Jenis V ini diikuti Prep Baf meN-, yakni kata menjadi yang 

secara sintaktis menunjukkan makna ‘berfungsi’ sehingga Prep Baf 

tersebut berpotensi disulih kata jadi atau sebagai. Prep Baf 

tersebut diikuti Pel yang berupa FAtr pencipta ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang berkategori N dan berperan ‘pengenal’. Oleh 

karena peran tersebut, Pel pada kalimat (50) berpotensi disulih 

kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn yang semuanya harus tetap 

berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Baf dan Pel pada kalimat (50) tersebut 

berpotensi dielipskan secara bersama-sama. Namun, apabila Pel 

pada kalimat tersebut dihadirkan, Prep Baf menjadi setelah V 

berusaha wajib dihadirkan. Oleh karena Pel pada kalimat (50) 

tersebut memiliki kedekatan semantis dengan V berusaha di 

depannya, Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke awal kalimat 

atau ke posisi l;ain, meskipun Prep Baf menjadi dihadirkan sebelum 

Pel. Jika Prep Baf dan Pel pada kalimat (50) tersebut diletakkan 

pada awal kalimat, seperti yang tampak pada struktur kalimat (50e) 

di bawah, hal tersebut sebagai struktur kalimat lain yang berbeda 
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dari kalimat (50). Dengan demikian, atas dasar struktur kalimat (50) 

di atas, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (50a dan c) di 

bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (50b, d, dan e) 

tidak gramatikal. 

50  a.   Sekarang kita harus berusaha.  

 b.   *Sekarang kita harus berusaha         pencipta ilmu  

  pengetahuandan teknologi.  

 c.   Sekarang kita harus berusaha menjadi apa yang kita  

  inginkan.  

 d.   *       Pencipta ilmu pengetahuan dan teknologi  

  sekarang kita harus berusaha  

f. *?Menjadi pencipta ilmu pengetahuan dan teknologi  

sekarang kita harus berusaha.  

 Berdasarkan deskripsi tersebut, struktur V ber- ‘Proses’ 

yang diikuti Prep Baf dan Pel-N ini dapat digambarkan dalam 

bentuk kaidah berikut. 

 
Keterangan:  V ber- (a): berubah  --  V  Proses 

                     V ber- (b):  berusaha  --  V  Proses  
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3. 2. 2. 2. 1. 1. 3    Verba ber- ‘Relasional’   Preposisi Berafiks   

       Pelengkap-Nomina   

 

Pada jenis V ber- ‘Relasional’ yang diikuti Prep Baf dan Pel-

N ini ditemukan dua buah data. Struktur V ber- ‘Relasional’   Prep 

Baf   Pel-N dalam kedua data tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 
Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (51)   Hal itu berpengaruh terhadap perilaku bangsa. 

 (52)   Peneliti juga berperan menjadi informan tersier. 

 Verba berpengaruh pada kalimat (51) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V tersebut diikuti Prep Baf ter-, yakni kata 

terhadap yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah sasaran’ 

sehingga berpotensi disulih kata  ke(pada) atau pada. Prep Baf 

tersebut diikuti Pel yang berupa FAtr perilaku bangsa yang 

berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Pel tersebut berpotensi 

disulih kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn, tetapi kategorinya tetap 

harus N.  

Secara sintaktis, Prep Baf dan Pel setelah V berpengaruh 

tersebut dapat ditiadakan secara bersama-sama. Namun, apabila 

Pel dihadirkan, Prep Baf terhadap setelah V berpengaruh tersebut 

wajib hadir sebelum Pel. Di samping itu, Pel pada kalimat (51) 

berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat atau ke posisi lain, 

dengan syarat Prep Baf terhadap wajib hadir sebelum Pel. Atas 

dasar hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (51a, 

c, e) di bawah ini gramatikal, sedangkan (51b dan d) tidak 

gramatikal. 

 (51)  a.    Hal itu berpengaruh. 

      b.  *Hal itu berpengaruh        perilaku bangsa. 

      c.    Hal itu berpengaruh terhadap bagaimana  

     memperolehnya. 

  d.  *       Perilaku bangsa hal itu berpengaruh. 

      e.    Terhadap perilaku bangsa hal itu berpengaruh. 
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 Verba berperan pada kalimat (52) di atas juga merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V ini diikuti Prep Baf meN-, yakni kata menjadi 

yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘berfungsi’ sehingga 

Prep tersebut berpotensi disulih kata jadi atau sebagai, tetapi tidak 

dapat disulih kata ke(pada). Prep tersebut diikuti Pel yang berupa 

FAtr informan tersier yang berkategori N dan berperan ‘pengenal’. 

Pel tersebut berpotensi diisi oleh kata atau frasa jenis lain, bahkan 

berupa Kl.Tn, tetapi kategorinya juga harus N. Selain itu, Pel 

tersebut berpotensi pula diisi kata tanya “apa” karena kata tanya 

tersebut tergolong pula kategori N.  

Secara sintaktis, Prep Baf dan Pel setelah V berperan pada 

kalimat (52) tersebut dapat ditiadakan secara serentak. Bahkan, 

Prep Baf menjadi setelah V berperan tetap bersifat opsional, 

meskipun Pel di belakangnya dimunculkan. Oleh karena Pel pada 

kalimat (52) memiliki keterikatan semantis yang erat dengan V 

berperan, Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke awal kalimat. 

Jika setelah V terdapat K, Pel tersebut berpotensi berposisi setelah 

K, dengan syarat Prep Baf menjadi wajib hadir sebelum Pel. Jadi, 

struktur kalimat (52a, b, c, dan d) di bawah ini dapat dinyatakan 

gramatikal, sedangkan (52e dan f) tidak gramatikal. 

 (52)a.  Peneliti juga berperan. 

 b.  Peneliti juga berperan        informan tersier. 

       c.  Peneliti juga berperan menjadi apa. 

       d.  Peneliti juga berperan secara jelas menjadi informan  

  tersier. 

 e.  *       Informan tersier peneliti juga berperan. 

 f.  *?Menjadi informan tersier Peneliti juga berperan. 

  

Atas dasar uraian di atas, kalimat-kalimat yang mengandung 

struktur V ber-    Prep Baf  Pel-N  ini dapat digambarkan dalam 

kaidah berikut. 
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Keterangan:   V ber- (a):   berpengaruh  –  V  Relasional 

                      V ber- (b):   berperan  –  V  Relasional 

 

3. 2. 2. 2. 1. 2   Verba di-(kan)    Preposisi Berafiks     

 Pelengkap-Nomina   

 Data kalimat yang tergolong ke dalam subkelompok ini ada 

dua buah. Atas dasar makna, V di-(kan) dalam kalimat pada kedua 

data tersebut tergolong satu jenis, yakni V ‘Relasional’. Prep yang 

mengikutinya berupa Prep Baf meN-, yakni kata menjadi, 

sedangkan Pel yang menyertainya berupa frasa ulang (FUl) dan 

frasa aditif (FAdt) yang semuanya berkategori N dan berperan 

‘rincian’. Struktur V di-(kan)  Prep Baf  Pel-N dalam kalimat pada 

data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 
 

Struktur V di-(kan)  Prep Baf  Pel-N tersebut dapat 

diberikan contoh data kalimat berikut.  

 (53)  Tindakan berkomunikasi dapat dirinci menjadi tindakan- 

   tindakan kecil. 

 (54)  Secara geografis bahasa Bali dibedakan menjadi bahasa  

   Bali  
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 Aga dan bahasa Bali Dataran. 

 Verba dirinci pada kalimat (53) dan V dibedakan pada kali-

mat (54) tersebut masing-masing merupakan V ‘Relasional’. Prep 

Baf yang mengikuti kedua V tersebut sama, yakni Prep Baf meN- 

yang berupa kata menjadi. Prep Baf tersebut secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘arah perincian’ sehingga berpotensi disulih 

kata jadi atau atas. Pel pada kalimat (53) berupa FUl tindakan-

tindakan kecil, sedangkan Pel pada kalimat (54) berupa FAdt 

bahasa Bali Aga dan bahasa Bali Dataran. Kedua bentuk Pel 

tersebut berkategori N dan berperan ‘rincian’ serta mengandung 

ciri makna ‘jumlah 1’. Oleh karena ciri makna tersebut, Pel pada 

kedua kalimat di atas berpotensi diisi oleh bentuk kata atau frasa 

jenis lain yang berkategori numera, misalnya kata dua (Num) atau 

frasa dua kelompok (FN-Ku). Bahkan, kedua Pel tersebut berpotensi 

pula diisi oleh Kl.Tn yang menggunakan kata tanya “berapa”.  

Secara sintaktis Prep Baf dan Pel setelah V pada kalimat (53 

– 54) di atas dapat dielipskan secara bersama-sama, bahkan Prep 

menjadi setelah V pada kedua kalimat tersebut bersifat opsional, 

meskipun Pel di belakangnya dimunculkan. Di samping itu, apabila 

setelah V terdapat K, kehadiran Prep menjadi bersifat wajib. Oleh 

karena V pada kedua kalimat tersebut memiliki keterikatan 

semantis dengan Prep Baf dan Pel yang menyertainya, Prep dan 

Pel pada kedua kalimat tersebut tidak dapat dipermutasikan ke 

awal kalimat atau sebelum P. Jadi, dapat dinyatakan bahwa 

struktur kalimat (53a, b, c, d) dan (54a, b, c, d) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (53e, f, g) dan (54e, f, g) 

tidak gramatikal. 

 (53)a. Tindakan berkomunikasi dapat dirinci.  

 b.  Tindakan berkomunikasi dapat dirinci     tindakan-  

  tindakan kecil. 

 c.  Tindakan berkomunikasi dapat dirinci menjadi berapa  

tindakan kecil. 

 d.  Tindakan berkomunikasi dapat dirinci   secara jelas   

  menjadi tindakan- tindakan kecil. (SPK  Prep Baf  

Pel) 

 e. *Tindakan berkomunikasi dapat dirinci secara jelas         

  tindakan- B tindakan kecil. 
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g. *   Tindakan- tindakan kecil tindakan berkomunikasi  

dapat dirinci. 

h. * Menjadi tindakan- tindakan kecil tindakan 

berkomunikasi dapat dirinci. 

 

 (54) a.  Secara geografis bahasa Bali dibedakan.  

 b.  Secara geografis bahasa Bali dibedakan         bahasa  

  Bali Aga dan bahasa Bali Dataran. 

 c. Secara geografis bahasa Bali dibedakan menjadi berapa  

  jenis.  

 d.  Secara geografis bahasa Bali dibedakan   secara jelas  

  menjadi bahasa Bali Aga dan bahasa Bali Dataran.  

  (SPK  Prep Baf  Pel) 

   e. *Secara geografis bahasa Bali dibedakan   secara jelas   

         bahasa Bali Aga dan bahasa Bali Dataran. 

 f.  *       Bahasa Bali Aga dan bahasa Bali Dataran secara  

  geografis bahasa Bali dibedakan.      

 g. *Menjadi bahasa Bali Aga dan bahasa Bali Dataran 

secara geografis bahasa Bali dibedakan.      

                       

 Atas dasar uraian tersebut, struktur  V di-(kan) yang diikuti 

Prep Baf dan Pel-N ‘rincian’ ini dapat digambarkan dalam kaidah 

berikut. 

 
Keterangan:  V di-(kan):  dirinci, dibedakan  – V Relasional  

 

3. 2. 2. 2. 1. 3  Verba meN-  Preposisi Berafiks  Pelengkap- 

Nomina  

Data kalimat yang tergolong ke dalam subkelompok ini 

ditemukan satu buah. Kalimat data tersebut berstruktur V meN-  
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Prep Baf  Pel-N. Atas dasar makna, V meN- dalam kalimat pada 

data ini merupakan V ‘Relasional’. Prep yang mengikutinya berupa 

Prep Baf meN-, yakni kata menjadi. Pel yang menyertai Prep Baf 

tersebut berupa FAtr sebuah khayalan nostalgia yang berkategori 

N dan berperan ‘sasaran’. Struktur V meN- ‘Relasional’ yang diikuti 

Prep Baf dan Pel-N ‘sasaran hal’ dalam data tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

V meN- ‘Relasional’   menjadi    FAtr      N    ‘sasaran hal’   

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut.   

 (55)  Negara bangsa telah menjurus menjadi sebuah  

        khayalan nostalgia. 

  

Verba menjurus pada kalimat (55) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Prep yang mengikutinya berupa Prep Baf meN-, yakni 

kata menjadi yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah ke 

sasaran’ sehingga berpotensi disulih kata jadi, ke(pada), atau pada. 

Prep Baf tersebut diikuti Pel berupa FAtr sebuah khayalan nostalgia 

yang berkategori N dan berpertan ‘sasaran hal’. Pel tersebut 

berpotensi diisi oleh kata, jenis frasa lain, atau Kl.Tn., tetapi semua 

itu harus berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Baf dan Pel setelah V menjurus pada 

kalimat tersebut dapat ditiadakan secara bersama-sama. Bahkan, 

Prep menjadi setelah V menjurus tersebut tetap bersifat opsional, 

meskipun Pel di belakangnya dihadirkan. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (55a, b, c) berikut ini gramatikal, 

sedangkan satruktur kalimat (55d) tidak gramatikal karena Pel-nya 

tidak berkategori N. 

 (55) `a.  Negara bangsa telah menjurus.  

   b.  Negara bangsa telah menjurus        sebuah khayalan  

  nostalgia. 

        c.   Negara bangsa telah menjurus  menjadi apa yang  

       dibayangkan sebelumnya. 

  d. *Negara bangsa telah menjurus  menjadi sangat 

sukses. 

Secara sintaktis, sebelum Prep Baf pada kalimat (54) di atas 

berpotensi disisipi fungsi sintaksis K. Jika setelah V menjurus 
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tersebut diikuti K, Prep Baf menjadi bersifat wajib hadir sebelum 

Pel. Meskipun demikian, Pel pada kalimat (55) tersebut tidak dapat 

dipermutasikan ke awal kalimat atau sebelum P karena Prep dan 

Pel pada kalimat tersebut memiliki hubungan semantis dengan V 

menjurus. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat 

(55e) di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (55f, g, h) 

tidak gramatikal. 

 (55)e.  Negara bangsa telah menjurus secara jelas menjadi  

  Sebuah khayalan nostalgia.. (SPK + Prep Baf + Pel-N) 

 f.  *Negara bangsa telah menjurus secara jelas       

  sebuah khayalan nostalgia.  

 g.  *        Sebuah khayalan nostalgia Negara bangsa  

  telah menjurus.  

 h. .*Menjadi sebuah khayalan nostalgia Negara bangsa  

telah menjurus.  

 

 Atas dasar uraian tersebut, kalimat yang mengandung 

struktur V meN- ‘Relasional’  Prep Baf  Pel-N ini dapat 

digambarkan dalam kaidah berikut. 

 

 
Katerangan:  V meN-: menjurus – V Relasional 

 

3. 2. 2. 2. 1. 4   Verba ter-   Preposisi Berafiks   Pelengkap- 

 Nomina 

 Data kalimat yang termasuk ke dalam subkelompok ini ada 

dua buah. Kedua buah kalimat tersebut berstruktur V ter-   Prep 

Baf   Pel-N. Atas dasar makna, V ter- dalam kedua kalimat terse-

but tergolong satu jenis, yakni V ‘Relasional’. Prep yang 

mengikutinya berupa Prep Baf meN-, yakni kata menjadi. Prep 

tersebut diikuti Pel berupa FAdt yang berkategori N dan berperan 



166 PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA 

 

‘rincian’ serta berciri makna ‘jumlah 1’.  Struktur V ter- ‘Relasional’ 

  Prep Baf   Pel-N dalam kedua data kalimat tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 V ter- ‘relasional’     menjadi     FAdt     N    ‘rincian’ 

  

Struktur tersebut dapat diperjelas dalam contoh kalimat berikut.  

 (56)  Berdasarkan strukturnya, klausa terbagi menjadi  

         klausa bebas dan klausa terikat. 

 

 Verba terbagi pada kalimat (56) di atas merupakan V 

‘Rrelasional’. Jenis V tersebut diikuti Prep Baf  meN-, yakni kata 

menjadi yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah hasil 

perincian’ sehingga Prep tersebut berpotensi disulih kata jadi atau 

atas. Prep Baf tersebut diikuti Pel berupa FAdt klausa bebas dan 

klausa terikat. Pel tersebut berkategori N, berperan ‘rincian’, dan 

mengandung ciri makna ‘jumlah 1’. Oleh karena ciri makna 

tersebut, Pel pada kalimat (56) di atas berpotensi diisi kata atau 

frasa jenis lain yang berkategori Num, misalnya frasa dua macam 

(FNum). Bahkan, Pel tersebut juga berpotensi diisi oleh Kl.Tn yang 

menggunakan kata tanya “berapa’.  

Secara sintaktis, Prep dan Pel pada kalimat (56) tersebut 

berpotensi dielipskan secara bersama-sama, bahkan Prep menjadi 

setelah V terbagi tersebut tetap bersifat opsional, meskipun Pel di 

belakangnya dihadirkan. Namun, secara semantis Pel pada konteks 

kalimat (56) tersebut wajib hadir. Jika Pel tersebut tidak dihadirkan, 

makna keseluruhan kalimat tersebut meragukan. Dengan 

demikian, struktur kalimat (56a) di bawah ini tidask gramatikal atau 

paling tidak makna keseluruhan kalimat meragukan, sedangkan 

struktur kalimat (56b dan c) gramatikal. 

 (56) a.  *Berdasarkan strukturnya, klausa terbagi.  

  b.  Berdasarkan strukturnya, klausa terbagi        klausa  

    bebasdan klausa terikat. 

  c.  Berdasarkan strukturnya, klausa terbagi menjadi  

  berapa jenis.   

 Secara sintaktis, Pel pada kalimat (56) di atas tidak dapat 

dipermutasikan ke awal kalimat atau sebelum P karena Prep Baf 
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dan Pel pada kalimat tersebut memiliki keterikatan semantis ‘hasil 

rincian’ dengan V terbagi di depannya. Namun, di antara V dan 

Prep Baf tersebut dapat disisipkan fungsi sintaksis K. Jika fungsi 

sintaksis K tersebut dihadirkan setelah V terbagi, Prep Baf menjadi 

bersifat wajib hadir sebelum Pel. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (56d) berikut ini gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (56e, f, dan g) tidak gramatikal.  

 

 (56) d.   Berdasarkan strukturnya, klausa terbagi secara  

  global menjadi klausa bebas dan klausa terikat. 

(KSPK + Prep Baf  + Pel) 

  e.  *Bberdasarkan strukturnya, klausa terbagi secara  

   global       klausa bebas dan klausa terikat 

  f.  *       Klausa bebas dan klausa terikat  berdasarkan  

   strukturnya, klausa terbagi.  

 g. *Menjadi klausa bebas dan klausa terikat  

berdasarkan strukturnya, klausa terbagi.  

  

Berdasarkan uraian tersebut, kalimat yang mengandung 

struktur V ter-  Prep Baf  Pel-N ‘rincian’ dapat digambarkan 

dalam kaidah berikut. 

 
Keterangan: V ter- : terbagi – V Relasional 

 

3. 2. 2. 2. 2   Verba Berafiks     Preposisi Berafiks     

Pelengkap-Adjektiva 

  Data kalimat dalam subkelompok ini ditemukan  satu buah. 

Kalimat tersebut berstruktur V ber-   Prep Baf   Pel-Adj. Berda-

sarkan makna, V ber- dalam kalimat tersebut merupakan V ‘Proses’ 

dan Prep yang menyertainya berupa Prep Baf meN-, yakni kata 

menjadi, sedangkan Pel yang mengikutinya berupa kata yang 
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berkategori Adj dan berperan ‘keadaan’. Struktur V ber- ‘Proses’  

Prep Baf  Pel-Adj tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 V ber- ‘Proses’     menjadi     kata    Adj    ‘keadaan’ 

Hal tersebut dapat diperjelas melalui contoh data dalam 

kalimat berikut. 

 (57)  Isu itu bisa berkembang menjadi besar. 

 Verba berkembang pada kalimat (57) tersebut merupakan V 

‘Proses’. Prep yang menyertainya berupa Prep Baf meN-, yakni kata 

menjadi yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah ke akibat’, 

sehingga Prep tersebut berpotensi disulih kata jadi dan tidak dapat 

disulih kata sebagai, karena dalam kata menjadi tidak tercermin 

sifat kopulatif. Prep Baf tersebut diikuti Pel berupa kata besar yang 

berkategori Adj dan berperan ‘keadaan’. Pel tersebut berpotensi 

diisi kata/ frasa lain yang berkategori N, misalnya perselisihan 

pendapat antarwarga masyarakat (FAtr). Bahkan, Pel tersebut 

berpotensi disulih kata tanya bagaimana. Apabila Pel pada kalimat 

(57) diisi satuan bahasa yang berkategori N, Prep setelah V 

berkembang berpotensi disulih kata ke dan Pel tersebut berperan 

‘akibat’.  

Secara sintaktis, Prep dan Pel pada kalimat (57) dapat 

ditiadakan. Namun, apabila Pel pada kalimat tersebut dihadirkan, 

Prep Baf menjadi setelah V berkembang bersifat wajib hadir. Oleh 

sebab itu, struktur kalimat (57a dan c) berikut gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (57b) tidak gramatikal. 

 (57)a.   Isu itu bisa berkembang. 

       b. *Isu itu bisa berkembang          besar. 

       c. Isu itu bisa berkembang menjadi perselisihan  

antarwarga.(Pel: FN) 

 Secara sintaktis, Pel pada kalimat (57) di atas tidak dapat 

dipermutasikan ke awal kalimat atau sebelum P karena secara 

sintagmatis V berkembang memiliki keterikatan semantis dengan 

Pel yang berperan ‘keadaan’. Namun, setelah V berkembang dapat 

diikuti K. Jika fungsi sintaksis K ini dihadirkan setelah V, Prep Baf 

menjadi bersifat wajib hadir sebelum Pel. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (57d) berikut ini gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (57e, f, g) tidak gramatikal.   
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(57) d.  Isu itu bisa berkembang secara cepat menjadi  

    besar. (SPK  Prep Baf  Pel 

 e. *Isu itu bisa berkembang secara cepat           besar. 

 f. *          Besar isu itu bisa berkembang. 

 g.*?Menjadi besar isu itu bisa berkembang. 

 Bertitik tolak dari uraian tersebut, kalimat yang berstruktur 

V ber-  Prep Baf  Pel-Adj ini dapat digambarkan dalam kaidah 

berikut. 

 
Keterangan: V ber- :   berkembang – V  Proses 

 

3. 2. 2. 2. 3   Verba Berafiks  Preposisi Berafiks  Pelengkap- 

         Numera 

Data kalimat yang tergolong ke dalam subkelompok ini 

dijumpai satu buah. Data kalimat tersebut berstruktur V di-kan  

Prep Baf  Pel-Num. Berdasarkan makna, V di-kan dalam data 

kalimat tersebut merupakan V ‘Relasional’. Prep yang mengikutinya 

berupa Prep Baf meN-, yakni kata menjadi, sedangkan Pel yang 

menyertai Prep tersebut berupa FAtr tiga jenis yang berkategori 

Num. Struktur V di-kan ‘Relasional’ yang diikuti Prep Baf dan Pel-

Num tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

V di-kan ‘Relasional  +  menjadi  +  FAtr    Num    ‘jumlah’ 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh kalimat 

berikut. 

(58)  Tipe frasa endosentrik dapat dibedakan menjadi tiga  

         jenis. 

Verba dibedakan pada kalimat (58) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V tersebut diikuti Prep Baf meN-, yakni kata 

menjadi yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah hasil/isi’, 

sehingga berpotensi disulih kata jadi atau atas, tetapi tidak dapat 

disulih kata dari. Sementara itu, Pel yang mengikutinya berupa FAtr 

tiga jenis yang berkategori Num (FNum) dan berperan ‘hasil/isi’ 
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serta memiliki ciri semantis ‘jumlah  1’. Oleh karena peran dan ciri 

makna tersebut, Pel pada kalimat (58) di atas berpotensi diisi oleh 

kategori lain, yakni bentuk Kt Ul yang berkategori N (misalnya, 

kelompok-kelompok), FAdt yang berkategori N (misalnya, frasa 

atributif, frasa koordinatif, dan frasa apositif), atau Kl.Tn. berkate-

gori N yang diawali kata tanya “berapa”.  

Secara sintaktis, Pel tiga jenis pada kalimat (58) di atas 

bersifar obligatoris, sedangkan Prep Baf menjadi setelah V dibeda-

kan bersifat opsional. Namun, apabila setelah V dibedakan 

terdapat K, Prep Baf menjadi wajib hadir sebelum Pel. Oleh karena 

Pel tiga jenis pada kalimat tersebut memiliki keterikatan semantis 

dengan V dibedakan, Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke 

awal kalimat atau sebelum P, meskipun Prep Baf menjadi dihadir-

kan sebelum Pel. Atas dasar hal ini, dapat dinyatakan bahwa 

struktur kalimat (58a, e, f dan g) di bawah ini tidak gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (58b, c, dan d) gramatikal. 

(58) a. *Tipe frasa endosentrik dapat dibedakan.  

 b.  Tipe frasa endosentrik dapat dibedakan      tiga jenis. 

 c.  Tipe frasa endosentrik dapat dibedakan menjadi  

  berapa kelompok. 

     d.  Tipe frasa endosentrik dapat dibedakan secara global  

      menjadi tiga jenis. 

     e. *Menjadi tiga jenis tipe frasa endosentrik dapat  

  dibedakan. 

 f.  *Tipe frasa endosentrik dapat dibedakan secara global  

    tiga jenis. 

 g. *     Tiga jenis tipe frasa endosentrik dapat dibedakan. 

Atas dasar deskripsi tersebut, struktur V di-kan ‘Relasional’ 

yang diikuti Prep Baf dan Pel-Num tersebut dapat digambarkan 

dalam bentuk kaidah berikut. 
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Keterangan:  V di-kan:   dibedakan  – V Relasional 

 

3. 2. 2. 2. 4    Verba Berafiks  Preposisi Berafiks  Pelengkap  

          Nomina-Kuantitatif 

Data kalimat yang termasuk ke dalam subkelompok ini ada 

empat buah. Kalimat pada keempat data ini berstruktur V di-(kan) 

 Prep Baf  Pel N-Ku. Berdasarkan makna, V di-(kan) dalam 

kalimat pada data ini tergolong dalam satu jenis, yakni V 

‘Relasional’. Prep yang mengikutinya berupa Prep Baf meN-, yakni 

kata menjadi. Pel yang menyertai Prep tersebut berupa FAtr yang 

berkategori N-Ku. Struktrur V di-(kan) yang diikuti Prep Baf  dan 

Pel N-Ku ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

V di-(kan) ‘Relasional    menjadi    FAtr    Num    ‘jumlah’ 

 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

(59)  Konstruksi sintaksis dapat dibagi menjadi tiga tataran. 

(60)  Mikoriza dibedakan menjadi tiga tipe. 

 

Verba dibagi pada kalimat (59) dan V dibedakan pada 

kalimat (60) tersebut masing-masing merupakan V ‘Relasional’. 

Prep yang mengikuiti kedua V tersebut sama yakni Prep Baf meN- 

yang berupa kata menjadi. Secara sintaktis, Prep tersebut 

menunjukkan makna ‘arah jumlah hal’, sehingga berpotensi disulih 

kata jadi atau atas. Prep tersebut diikuti Pel yang berupa FAtr tiga 

tataran atau tiga tipe yang berkategori N-Ku (FN-Ku) dan berperan 

‘jumlah’ serta berciri makna ‘jumlah 1’. Oleh karerna peran dan 

ciri makna tersebut, Pel pada kalimat (59-60) di atas berpotensi 
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diisi FUl atau FAdt yang berkategori N, misalnya tingkatan-

tingkatan struktur (FUl) atau tipe A dan tiupe B (FAdt). Di samping 

itu, Pel tersebut berpotensi pula diisi Kl.Tn yang menggunakan 

kata tanya “berapa”, misalnya berapa tataran, berapa tipe.  

Secara sintaktis, Prep menjadi pada kedua kalimat di atas 

bersifat opsional sehingga berpotensi ditiadakan, sedangkan Pel 

tiga taran pada kalimat (59) dan Pel tiga tipe pada kalimat (60) 

bersifat obligatoris sehingga tidak dapat dielipskan. Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (59b dan c) dan 

608b dan c) berikut ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat 

(59a) dan (60a) tidak gramatikal atau paling tidak meragukan 

secara semantis. 

(59)  a.  *Konstruksi sintaksis dapat dibagi.  

        b.   Konstruksi sintaksis dapat dibagi         iga tataran. 

        c.    Konstruksi sintaksis dapat dibagi menjadi berapa  

     tataran. 

(60)  a.  *Mikoriza dibedakan.  

        b.   Mikoriza dibedakan    tiga tipe. 

        c.    Mikoriza dibedakan menjadi berapa  tipe. 

  

Secara sintaktis, Pel pada kalimat (59 – 60) di atas tidak 

dapat dipermutasikan ke awal kalimat atau sebelum P karena 

secara sintagmatis V dibagi dan dibedakan memiliki keterikatan 

semantis ‘hasil’ dengan Pel yang mengikutinya. Meskipun 

demikian, setelah V secara langsung dapat diikuti K. Jika fungsi 

sintaksis K tersebut hadir setelah V, Prep Baf menjadi setelah V 

dibagi dan V dibedakan tersebut wajib hadir sebelum Pel. Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (59d) dan (60d) 

di bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (59e, f, g) dan 

(60e, f, g) tidak gramatikal.   

 

(59) d. Konstruksi sintaksis dapat dibagi  secara global  

  menjadi tiga tataran 

       e. *Konstruksi sintaksis dapat dibagi secara glpobal       

  tiga tataran 

       f.  *          Tiga tataran konstruksi sintaksis dapat dibagi. 

       g. *?Menjadi tiga tataran konstruksi sintaksis dapat dibagi. 
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(60) d. Mikoriza dibedakan secara garis besar menjadi tiga  

  tipe 

       e. *Mikoriza dibedakan secara garis besar        tiga tipe. 

       f.  *         Tiga tipe mikoriza dibedakan. 

       g. *Menjadi  tiga tipe mikoriza dibedakan. 

 

Struktur kalimat (59f) dan (60f) tersebut berpotensi 

dianggap sebagai struktur kalimat yang gramatikal. Jika demikian, 

kedua struktur kalimat tersebut sebagai kalimat yang lain yang 

berbeda dari kalimat (59) dan (60), terutama makna keseluruhan 

pada kedua kalimat tersebut. Di samping itu, fungsi-fungsi 

sintaksisnya pun akan berlainan, misalnya S pada kalimat (59) 

adalah konstruksi sintaksis, sedangkan S pada struktur kalimat (59f) 

adalah tiga tataran konstruksi sintaksis. Demikian pula, S pada 

kalimat (60) adalah mikoriza, sedangkan S pada struktur kalimat 

(60f) adalah tiga tipe mikoriza.  

Atas dasar uraian tersebut, kalimat yang mengandung 

struktur V di-(kan) ‘Relasional’  Prep Baf  Pel N-Ku ‘jumlah’ ini 

dapat digambarkan dalam bentuk kaidah berikut. 

 
Keterangan:  V di-(kan):   dibagi, dibedakan  – V Relasional 

 

3. 2. 2. 3    Verba Berafiks  Preposisi Gabungan- 

      Berdampingan  Pelengkap  

3. 2. 2. 3. 1   Verba  ber-  Preposisi Gabungan-Berdampingan  

          Pelengkap-Nomina  

 Data yang tergolong ke dalam subkelompok ini ditemukan 

delapan buah. Kalimat dalam data data tersebut berstruktur V ber- 

+ Prep Gab-Bdmp + Pel-N. Atas dasar makna, V ber- dalam 

kalimat pada kedelapan data ini ada tiga jenis, yakni V ‘Peristiwa 
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Transisi’, ‘Persepsi’, dan ‘Relasional’. Setiap V tersebut diikuti Prep 

Gab-Bdmp, yakni kata kepada. Pel yang menyertainya berupa frasa 

(baik FAtr maupun FAps) dan klausa, khususnya Kl.Tn yang 

semuanya berkategori N. Peran Pel pada kalimat yang termasuk 

dalam kelompok ini ada tiga jenis, yakni Pel berperan ‘sasaran’, 

‘alat’, dan ‘sebab’.  Kajian terhadap struktur kalimat yang tergolong 

pada subkelompok ini lebih lanjut dilakukan atas dasar jenis V. 

 

3. 2. 2. 3. 1. 1   Verba  ber- ‘Peristiwa Transisi’     Preposisi  

  Gabungan-Berdampingan     Pelengkap- 

  Nomina 

 

 Pada jenis V ‘Peristiwa Transisi’ yang diikuti Prep Gab-Bdmp 

dan Pel-N ini ditemukan dua buah data. Struktur V ber- ‘Peristiwa 

Transisi’  Prep Gab-Bdmp  Pel-N dalam kedua data kalimat 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.  

V ber- ‘Peristiwa Transisi’    kepada    Kt   N   ‘sasaran’ 

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (61)  Mereka akan beralih kepada produk pesaing. 

 V beralih pada kalimat (61) tersebut merupakan V ‘Peristiwa 

Transisi’. Jenis V ini diikuti Prep Gab-Bdmp yang telah padu, yakni 

kata kepada yang secara sintaktis menunjuikkan makna ‘arah ke 

sasaran benda’ sehingga berpotensi disulih kata ke, pada, atau 

terhadap. Prep Gab-Bdmp tersebut diikuti Pel berupa kata maje-

muk (Kt) produk pesaing yang berkategori N dan berperan ‘sasaran 

benda’. Oleh karena peran tersebut, Pel pada kalimat (61) di atas 

berpotensi diisi oleh kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn yang 

semuanya tetap berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp kepada dan Pel produk 

pesaing tersebut pada kalimat (61) tersebut dapat dielipskan secara 

bersama-sama. Bahkan, Prep Gab-Bdmp kepada setelah V beralih 

tetap bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya dihadirkan. Di 

samping itu, Pel pada kalimat (61) tersebut berpotensi dipermu-

tasikan ke awal kalimat atau ke posisi lain, dengan syarat Prep 

Gab-Bdmp kepada wajib hadir sebelum Pel. Demikian pula, apabila 

setelah V beralih diikuti K, Prep Gab-Bdmp kepada wajib hadir 
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sebelum Pel. Oleh sebab itu, struktur kalimat (61a, b, c, d, dan f) di 

bawah ini dapat dinyatakan gramatikal, sedangkan struktur kalimat 

(61e dan g) tidak gramatikal. 

 (61) a.   Mereka akan beralih. 

 b.   Mereka akan beralih          produk pesaing. 

 c.   Mereka akan beralih kepada apa saja yang  

  menguntungkan. 

 d.   Mereka akan beralih secara hati-hati kepada produk  

  pesaing. 

 e. *Mereka akan beralih secara hati-hati         produk  

  pesaing. 

 f.    Kepada produk pesaing mereka akan beralih. 

 g. *       Produk pesaing mereka akan beralih. 

 Berdasarkan deskripsi tersebut, struktur V ber- ‘Peristiwa 

Transisi’ yang diikuti Prep Gab-Bdmp dan Pel-N ini dapat 

digambarkan dalam kaidah berikut. 

 
Keterangan:  V ber- :  beralih  --  V  Peristiwa Transisi 

 

3. 2. 2. 3. 1. 2   Verba  ber-‘Persepsi’   Preposisi Gabungan- 

  Berdampingan Pelengkap-Nomina 

 

 Pada jenis V ‘Persepsi’ yang diikuti Prep Gab-Bdmp dan 

Pel-N ditemukan satu buah data. Struktur V ber- ‘Persepsi’   Prep 

Gab-Bdmp    Pel-N dalam data kalimat tersebut dapat digambar-

kan seperti berikut. 

V ber- ‘Persepsi’     kepada     FAtr   N   ‘sasaran hal’ 

 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 
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(62)   Pengetahuan ini berorientasi kepada pengalaman  

         pribadi. 

 Verba berorientasi pada kalimat (62) merupakan V 

‘Persepsi’. Jenis V tersebut diikuti Prep Gab-Bdmp yang telah padu, 

yakni kata kepada yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah 

ke sasaran, sehingga berpotensi disulih kata ke, pada, bahkan kata 

terhadap karena Pel yang menyertainya  berciri makna ‘orang’. 

Prep Gab-Bdmp kepada tersebut diikuti Pel berupa FAtr 

pengalaman pribadi yang berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. 

Oleh karena itu, Pel pada kalimat (62) berpotensi disulih kata, frasa, 

atau Kl.Tn yang berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp kepada setelah V 

berorientasi pada kalimat (62) di atas bersifat opsional, sedangkan 

Pel pengalaman pribadi bersifat obligatoris. Di samping itu, Pel 

pada kalimat tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat 

atau ke posisi lain, dengan syarat Prep Gab-Bdmp kepada wajib 

hadir sebelum Pel. Demikian pula, apabila setelah V berorientasi 

secara langsung diikuti K, Prep Gab-Bdmp kepada wajib hadir 

sebelum Pel. Atas dasar hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

struktur kalimat (62b, c, d, dan f) di bawah ini gramatikal, 

sedangkan struktur kalimat (62a, e dan g) tidak gramatikal.  

(62) a. *Pengetahuan ini berorientasi.  

 b.  Pengetahuan ini berorientasi        pengalaman pribadi. 

 c.  Pengetahuan ini berorientasi kepada apa yang dialami  

  manusia. 

       d.  Pengetahuan ini berorientasi secara jelas kepada  

  pengalaman pribadi. (SPK + Prep Gab-Bdmp + Pel) 

 e.*Pengetahuan ini berorientasi secara jelas       

  pengalaman pribadi. 

 f.  Kepada pengalaman pribadi pengetahuan ini  

  berorientasi. 

 g. *       Pengalaman pribadi pengetahuan ini 

berorientasi. 

 Berdasarkan deskripsi tersebut, kalimat yang berstruktur V 

ber- ‘Persepsi’ Prep Gab-Bdmp  Pel-N dapat digambarkan dalam 

kaidah berikut. 
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Keterangan:  V ber-:   berorientasi  --  V  Persepsi 

 

3. 2. 2. 3. 1. 3   Verba  ber- ‘Relasional’     Preposisi Gabungan- 

                         Berdampingan     Pelengkap-Nomina 

 

 Pada jenis V ber- ‘Relasional’ yang diikuti Prep Gab-Bdmp 

dan Pel-N ini ditemukan lima buah data. Struktur V ber- 

‘Relasional’   Prep Gab-Bdmp   Pel-N dalam kelima data kalimat 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

(63)   Peneliti berpegang kepada hipotesis yang telah diajukan. 

(64)   Hal itu bergantung kepada apa yang dimaksud     

   pemerolehan itu sendiri. 

 Verba berpegang pada kalimat (63) dan V bergantung pada 

kalimat (64) tersebut masing-masing merupakan V ‘Relasional’. 

Prep yang mengikuti setiap jenis V tersebut berupa Prep Gab-

Bdmp yang telah padu, yaitu  kata kepada. Secara sintaktis, Prep 

kepada setelah V berpegang dan bergantung tersebut menunjuk-

kan makna ‘arah keterikatan’ sehingga berpotensi disulih kata ke 

atau pada dan tidak logis jika disulih kata terhadap karena Pel yang 

menyertainya tidak memiliki ciri makna ‘orang’.  

 Prep Gab-Bdmp kepada pada kalimat (63) diikuti Pel 

berupa FAps hipotesis yang telah diajukan yang berkategori N dan 

berperan ‘alat’ sehingga berpotensi disulih kata, frasa jenis lain, 

atau Kl.Tn yang semuanya tetap berkategori N. Sementara itu, Prep 
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Gab-Bdmp kepada pada kalimat (64) diikuti Pel berupa Kl.Tn apa 

yang dimaksud pemerolehan itu sendiri yang berkategori N dan 

berperan ‘sebab’ sehingga berpotensi disulih kata atau frasa 

berkategori N.  

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp kepada setelah V 

berpegang pada kalimat (63) dan setelah V bergantung pada 

kalimat (64) masing-masing bersifat opsional, sedangkan Pel yang 

mengikutinya bersifat obligatoris. Pel pada kedua kalimat tersebut 

berpotensi dipermutasikan ke awal kalimat atau sebelum P, 

dengan syarat Prep Gab-Bdmp kepada wajib hadir sebelum Pel. 

Demikian pula, jika setelah V pada kalimat (63-64) secara langsung 

diikuti K, Prep Gab-Bdmp kepada wajib hadir sebelum Pel. Atas 

dasar hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (63b, 

c, d, dan f) dan (64b, c, d, dan f) di bawah ini gramatikal, sedangkan 

struktur kalimat (63a, e, dan g) dan (64a, e dan g) tidak gramatikal.  

(63 )a. *?Peneliti berpegang. 

 b.   Peneliti berpegang      hipotesis yang telah diajukan. 

 c.   Peneliti berpegang kepada apa saja yang diketahui. 

       d.   Peneliti berpegang secara kuat kepada hipotesis yang  

  telah diajukan. (SPK + Prep Gab-Bdmp + Pel) 

 e. *Peneliti berpegang  secara kuat      hipotesis yang  

  telah diajukan. 

 f.    Kepada hipotesis yang telah diajukan peneliti  

  berpegang. 

 g. *    Hipotesis yang telah diajukan peneliti berpegang. 

 

 (64) a. *Hal itu bergantung.  

  b.  Hal itu bergantung     apa yang dimaksud  

   pemerolehan itu sendiri. 

 c.   Hal itu bergantung kepada kelengkapan data. 

 d.   Hal itu bergantung secara jelas kepada apa yang  

  dimaksud pemerolehan itu sendiri. (SPK + Prep Gab-

Bdmp + Pel) 

 e. *Hal itu bergantung secara jelas      apa yang  

  dimaksud pemerolehan itu sendiri. 

        f.   Kepada apa yang dimaksud pemerolehan itu sendiri  

  hal itu bergantung. 
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 g. *  Apa yang dimaksud pemerolehan itu sendiri hal itu  

  bergantung. 

Atas dasar deskripsi tersebut, kalimat yang berstruktur V 

ber- ‘Relasional’   Prep Gab-Bdmp    Pel-N ini dapat digambar-

kan dalam kaidah berikut.  

 
Keterangan: V ber- :    berpegang, bergantung  –  V Relasional 

  

3. 2. 2. 3. 2    Verba di-kan    Preposisi Gab-Bdmp     

Pelengkap-Nomina  

 Data kalimat yang tergolong ke dalam subkelompok ini 

diperoleh empat buah. Kalimat-kalimat tersebut berstruktur V di-

kan    Prep Gab-Bdmp    Pel-N. Atas dasar makna, V di-kan pada 

kalimat dalam data ini tergolong dalam satu jenis, yakni V 

‘Relasional’. Jenis V ini diikuti Prep Gab-Bdmp yang telah padu, 

yakni kata kepada. Pel yang menyertai Prep Gab-Bdmp tersebut 

berupa frasa atau kata yang semuanya berkategori nomina. 

Sementara itu, peran pada Pel tersebut ada dua, yakni Pel berperan 

‘sasaran’ dan Pel berperan ‘alat’. Struktur V di-kan ‘Relasional’ yang 

diikuti Prep Gab-Bdmp dan Pel-N ini dapat digambarkan seperti 

berikut. 

 
 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

(65)  Saran-saran ini ditujukan kepada para peneliti  

 berikutnya. 
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(66) Pemilihan masalah ini harus didasarkan kepada  

argumentasi. 

Verba ditujukan pada kalimat (65) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Prep yang mengikutinya berupa Prep Gab-Bdmp yang 

telah padu, yakni kata kepada yang secara sintaktis menunjukkan 

makna ‘arah ke sasaran’ sehingga berpotensi disulih kata ke, pada, 

atau terhadap. Pel yang menyertai Prep Gab-Bdmp tersebut 

berupa FAtr para peneliti berikutnya yang berkategori N dan 

berperan ‘sasaran’ serta mengandung ciri makna ‘orang’. Oleh 

karena peran tersebut, Pel pada kalimat (65) dapat diisi oleh kata 

atau frasa jenis lain yang tetap berkategori N. Bahkan, Pel tersebut 

berpotensi diisi oleh Kl.Tn, misalnya siapa yang akan meneliti  yang 

tetap berkategori N. 

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp kepada setelah V 

ditujukan pada kalimat (65) bersifat opsional, sedangkan Pel yang 

menyertainya bersifat obligatoris. Bahkan, Prep Gab-Bdmp terse-

but tetap bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya dimun-

culkan. Di samping itu, Pel pada kalimat (65) berpotensi dipermu-

tasikan ke awal kalimat atau sebelum P, dengan syarat Prep Gab-

Bdmp kepada wajib hadir sebelum Pel. Demikian pula, apabila 

setelah V ditujukan secara langsung diikuti K, Prep Gab-Bdmp 

kepada wajib hadir sebelum Pel. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (65b, c, d, dan f) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan struktur kalimat (65a, e, dan g) tidak 

gramatikal.  

 

(65) a. *Saran-saran ini ditujukan.  

       b. Saran-saran ini ditujukan        para peneliti  

     berikutnya. 

       c. Saran-saran ini ditujukan kepada siapa yang akan  

     meneliti. 

       d. Saran-saran ini ditujukan secara jelas kepada para  

     peneliti berikutnya. (SPK + Prep Gab-Bdmp + Pel) 

       e. *Saran-saran ini ditujukan secara jelas     para      

     peneliti berikutnya. 

       f. Kepada para peneliti berikutnya saran-saran ini  

    ditujukan. 
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 g. * Para peneliti berikutnya saran-saran ini  

 ditujukan. 

 

Verba didasarkan pada kalimat (66) juga merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V ini diikuti Prep Gab-Bdmp yang telah padu, 

yakni kata kepada yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah 

keterikatan’ sehingga Prep tersebut berpotensi disulih kata ke atau 

pada, tetapi tidak dapat disulih kata terhadap. Pel yang mengikuti 

Prep Gab-Bdmp tersebut berupa kata argumentasi yang berkate-

gori N dan berperan ‘alat’. Oleh karena peran tersebut, Pel pada 

kalimat (66) dapat diisi oleh kata, frasa jenis lain, atau Kl.Tn yang 

kategorinya tetap harus N.  

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp kepada setelah V 

didasarkan bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya dihadir-

kan. Sementara itu, Pel pada kalimat (66) tersebut bersifat obliga-

toris. Sementara itu, Pel tersebut tidak dapat dipermutasikan ke 

posisi sebelum P karena secara sintagmatis Pel argumentasi memi-

liki keterikatan semantis dengan V didasarkan. Namun, di antara V 

didasarkan dan Prep kepada dalam kalimat tersebut berpotensi 

disisipkan K. Jika penyisipan ini dilakukan, Prep Gab-Bdmp kepada 

bersifat wajib hadir sebelum Pel. Atas dasar hal tersebut, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (66b, c, d) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan (66a, e, f, dan g) tidak gramatikal.  

(66)  a.  *Pemilihan masalah ini harus didasarkan.  

         b. Pemilihan masalah ini harus didasarkan         

   argumentasi. 

         c.  Pemilihan masalah ini harus didasarkan kepada apa  

   tujuannya. 

         d. Pemilihan masalah ini harus didasarkan secara  

   tegas  kepada argumentasi. (SPK + Prep Gab Bdmp  

   + Pel) 

         e. *Pemilihan masalah ini harus didasarkan secara  

   tegas   argumentasi. 

         f.   *?Kepada argumentasi pemilihan masalah ini harus  

   didasarkan. 

         g. *         Argumentasi pemilihan masalah ini harus  

   didasarkan. 
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Atas dasar uraian tersebut, kalimat yang berstruktur V di-

kan ‘Relasional’   Prep Gab-Bdmp   Pel-N dapat digambarkan 

dalam bentuk kaidah berikut. 

 
 

Keterangan:  V di-kan (a):  ditujukan – V Relasional       

          V di-kan (b): didasarkan – V Relasional 

                      kepada (1): ‘arah sasaran’       

                      kepada (2): ‘arah keterikatan’ 

 

3. 2. 2. 3. 3   Verba meN-  Preposisi Gab-Bdmp  Pelengkap- 

         Nomina  

 Data yang termasuk dalam subkelompok ini dijumpai satu 

buah. Kalimat dalam data ini berstruktur V meN-  Prep Gab-Bdmp 

 Pel-N. Atas dasar makna, V meN- pada data kalimat ini 

merupakan V ‘Relasional’. Jenis V tersebut diikuti Prep Gab-Bdmp 

yang telah padu, yakni kata kepada dan Prep tersebut diikuti Pel 

berupa FAtr yang berkategori N dan berperan ‘sasaran’. Struktur V 

meN- ‘Relasional’  Prep Gab-Bdmp  Pel-N dalam data kalimat ini 

dapat digambarkan seperti berikut. 

V meN- ‘Relasional’    kepada    FAtr   N    ‘sasaran hal’ 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (67)  Penelitian ini mengarah kepada kajian pragmatik. 

 Verba mengarah pada kalimat (67) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. JenisV ini diikuti Prep Gab-Bdmp yang telah padu, 
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yakni kata kepada yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah 

ke sasaran’ sehingga berpotensi disulih kata ke atau pada, tetapi 

tidak logis jika disulih kata terhadap. Prep Gab-Bdmp tersebut 

diikuti Pel yang berupa FAtr kajian pragmatik yang berkategori N 

dan berperan ‘sasaran hal’. Oleh karena peran tersebut, Pel pada 

kalimat (67) di atas berpotensi diisi kata atau frasa jenis lain yang 

tetap berkategori N. Bahkan, Pel tersebut berpotensi diisi Kl.Tn, 

misalnya bagaimana mengatasi masalah.  

Secara sintaktis, Prep dan Pel setelah V mengarah pada 

kalimat tersebut dapat ditiadakan secara bersama-sama. Bahkan, 

Prep Gab-Bdmp kepada setelah V mengarah tersebut tetap bersifat 

opsional, meskipun Pel di belakangnya dihadirkan. Di samping itu, 

Pel pada kalimat (67) tersebut berpotensi dipermutasikan ke awal 

kalimat atau sebelum P, dengan syarat Prep Gab-Bdmp kepada 

wajib hadir sebelum Pel. Demikian pula, apabila setelah V 

mengarah secara langsung diikuti K, Prep Gab-Bdmp kepada 

bersifat wajib hadir sebelum Pel. Atas dasar hal tersebut, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (67a, b, c, d, dan f) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan (67e dan g) tidak gramatikal.  

(67) a.  Penelitian ini mengarah.

b. Penelitian ini mengarah         kajian pragmatik. 

c. Penelitian ini mengarah kepada bagaimana mengatasi

masalah.

d. Penelitian ini mengarah  dengan jelas kepada kajian

pragmatik. (SPK + Prep Gab-Bdmp + Pel)

e. *?Penelitian ini mengarah dengan jelas  kajian

pragmatik.

f. Kepada kajian pragmatik penelitian ini mengarah.

g. *       Kajian pragmatik Penelitian ini mengarah.

Berdasarkan uraian tersebut, struktur V meN- ‘Rerlasional’

yang diikuti Prep Gab-Bdmp dan Pel-N ini dapat digambarkan 

dalam kaidah berikut. 
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Keterangan:  V meN- : mengarah – V Relasional 

 

 

3. 2. 2. 3. 4   Verba  ter-  Preposisi Gab-Bdmp  Pelengkap- 

         Nomina  

 Data kalimat yang termasuk ke dalam subkelompok ini 

ditemukan tujuh buah. Kalimat-kalimat tersebut berstruktur V ter- 

 Prep Gab-Bdmp  Pel-N. Dilihat dari makna, V ter- dalam data 

kalimat-kalimat tersebut tergolong dalam satu jenis, yakni V 

‘Relasional’. Prep yang mengikuti V tersebut berupa Prep Gab-

Bdmp, yakni kata kepada dan ke dalam. Prep Gab-Bdmp tersebut 

diikuti Pel berupa frasa (FAtr/FAdt) yang semuanya berkategori N, 

tetapi perannya bervariasi, antara lain Pel berperan ‘sasaran’, Pel 

berperan ‘sebab’, dan Pel berperan ‘pengenal’. Struktur V ter-  

Prep Gab-Bdmp  Pel-N dalam ketujuh data kalimat tersebut dapat 

digambarkan seperti berikut. 

 
 Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (68)  Tema tertentu terarah kepada pemerolehan jawaban  

   atas masalah penelitian. 

 (69)  Menurut Mackey, kekuatan bahasa tertakluk kepada  

   kekuasaan bahasa, daya tarik bahasa, dan daya tekan    

   bahasa. 

 (70)  Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif. 

  Verba terarah pada kalimat (68) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V tersebut diikuti Prep Gab-Bdmp yang telah 
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padu, yakni kata kepada yang secara sintaktis menunjukkan makna 

‘arah ke sasaran’ sehingga Prep tersebut berpotensi disulih kata ke, 

pada, atau terhadap. Prep Gab-Bdmp tersebut diikuti Pel yang 

berupa FAtr pemerolehan jawaban atas masalah penelitian yang 

berkategori N dan berperan ‘sasaran hal’. Oleh karena peran 

tersebut, Pel pada kalimat (68) di atas berpotensi diisi oleh kata 

atau frasa jenis lain, bahkan dapat pula berupa Kl.Tn., tetapi 

semuanya itu harus berkategori N. 

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp dan Pel setelah V terarah 

pada kalimat tersebut dapat ditiadakan secara serentak (bersama-

sama). Bahkan, Prep kepada setelah V terarah tersebut tetap 

bersifat opsional, meskipun Pel di belakang dihadirkan. Di samping 

itu, Pel pada kalimat (68) berpotensi dipermutasikan ke awal 

kalimat atau sebelum P, dengan syarat Prep Gab-Bdmp kepada 

wajib hadir sebelum Pel. Demikian pula, jika setelah V terarah 

terdapat K, Prep Gab-Bdmp kepada wajib hadir sebelum Pel. Jadi, 

dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (68a, b, c, d, dan f) di 

bawah ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (68e dan g) tidak 

gramatikal. 

(68) a.   Tema tertentu terarah.  

 b.   Tema tertentu terarah          pemerolehan jawaban  

   atas masalah penelitian. 

 c.   Tema tertentu terarah kepada bagaimana  

  memperoleh jawaban atas masalah penelitian.  

 d.   Tema tertentu terarah secara jelas kepada  

  pemerolehan jawaban atas masalah penelitian.  (SPK +  

  Prep Gab-Bdmp + Pel) 

    e. *Tema tertentu terarah secara jelas      pemerolehan  

  jawaban atas masalah penelitian. 

 f.    Kepada pemerolehan jawaban atas masalah penelitian 

tema tertentu terarah.  

 g. *      Pemerolehan jawaban atas masalah penelitian  

tema tertentu terarah b ` 

 Verba tertakluk pada kalimat (69) di atas merupakan V 

‘Relasional’ pula. Prep yang mengikutinya berupa Prep Gab-Bdmp 

yang telah padu, yakni kata kepada. Secara sintaktis, Prep Gab-

Bdmp tersebut menunjukkan makna ‘arah keterikatan’ yang 
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berpotensi disulih kata pada, terhadap, atau oleh, tetapi tidak logis 

jika disulih kata ke atau ke dalam. Prep Gab-Bdmp tersebut diikuti 

Pel berupa FAdt kekuasaan bahasa, daya tarik bahasa, dan daya 

tekan bahasa yang berkategori N dan berperan ‘sebab’. Oleh 

karena peran tersebut, Pel pada kalimat (69) di atas berpotensi diisi 

kata, frasa jenis lain, bahkan berupa Kl.Tn, tetapi kategorinya harus 

tetap N.  

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp kepada setelah V tertakluk 

tersebut bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya dihadir-

kan. Sementara itu, Pel pada kalimat (69) tersebut bersifat obliga-

toris. Di samping itu, Pel pada kalimat (69) tersebut berpotensi 

dipermutasikan ke awal kalimat atau sebelum P, dengan syarat 

Prep Gab-Bdmp kepada wajib hadir sebelum Pel. Demikian pula, 

apabila setelah V tertakluk secara langsung diikuti K, Prep Gab-

Bdmp kepada wajib hadir sebelum Pel. Atas dasar hal tersebut, 

dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (69b, c, d, dan f) berikut 

ini gramatikal, sedangkan struktur kalimat (69a, e, dan g) tidak 

gramatikal. 

 (69)a.*Menurut Mackey, kekuatan bahasa tertakluk.  

 b.  Menurut Mackey, kekuatan bahasa tertakluk         

  kekuasaan bahasa,daya tarik bahasa, dan daya tekan  

  bahasa. 

 c   Menurut Mackey, kekuatan bahasa tertakluk kepada  

  apa daya tarik bahasa  yang bersangkutan. 

 d.   Menurut Mackey, kekuatan bahasa tertakluk secara  

  jelas kepada kekuasaan bahasa, daya tarik bahasa,  

  dan daya tekan bahasa. 

            (KSPK + Prep Gab-Bdmp + Pel)  

 e. *Menurut Mackey, kekuatan bahasa tertakluk secara 

jelas   kekuasaan bahasa, daya tarik bahasa, dan 

daya tekan bahasa. 

  f.    Kepada kekuasaan bahasa, daya tarik bahasa, dan  

    daya tekan bahasa, menurut Mackey, kekuatan  

    bahasa tertakluk.  

   g. *      Kekuasaan bahasa, daya tarik bahasa, dan daya  

      tekan bahasa menurut Mackey, kekuatan bahasa  

      tertakluk  
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Verba tergolong pada kalimat (70) di atas juga merupakan 

V ‘Relasional’. Jenis V ini diikuti Prep Gab-Bdmp, yakni ke dalam 

yang secara sintaktis menunjukkan makna ‘arah pengelompokan’ 

sehingga Prep tersebut berpotensi disulih kata ke, dalam, pada, 

atau sebagai, tetapi tidak logis jika disulih kata kepada atau 

terhadap. Prep Gab-Bdmp tersebut diikuti Pel berupa FAtr 

penelitian deskriptif yang berkategori N dan berperan ‘pengenal’. 

Oleh karena peran tersebut, Pel pada kalimat (70) di atas 

berpotensi diisi oleh kata atau frasa jenis lain, tetapi kategorinya 

juga harus tetap N. Bahkan, Pel tersebut berpotensi pula diisi oleh 

Kl.Tn, misalnnya apa yang disebut penelitian deskriptif.  

Secara sintaktis, Prep Gab-Bdmp ke dalam pada kalimat 

(70) di atas bersifat opsional, meskipun Pel di belakangnya 

dihadirkan. Sementara itu, Pel pada kalimat tersebut bersifat 

obligatoris. Di samping itu, Pel pada kalimat tersebut berpotensi 

dipermutasikan ke awal kalimat atau sebelum P, dengan syarat 

Prep Gab-Bdmp ke dalam wajib hadir sebelum Pel. Demikian pula, 

Prep Gab-Bdmp tersebut wajib hadir sebelum Pel jika setelah V 

tergolong secara langsung diikuti K. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa struktur kalimat (70b, c, d, dan f) di bawah ini 

gramatikal, sedangkan (70a, e, dan g) tidak gramatikal.  

70  a.  *Penelitian ini tergolong.  

 b.   Penelitian ini tergolong         penelitian deskriptif. 

       c.    Penelitian ini tergolong ke dalam apa yang disebut  

  penelitian deskriptif. 

 d.    Penelitian ini tergolong secara jelas ke dalam  

  penelitian deskriptif. 

              (SPK + Prep Gab-Bdmp + Pel)        

 e.  *Penelitian ini tergolong secara jelas          penelitian 

deskriptif. 

 f.     Ke dalam  penelitian deskriptif  penelitian ini  

  tergolong. 

 g. *         Penelitian deskriptif  penelitian ini tergolong. 

 

 Berdasarkan deskripsi dan argumentasi tersebut, kalimat 

yang berstruktur V ter- ‘Relasional’ yang diikuti Prep Gab-Bdmp 

dan Pel-N ini dapat digambarkan dalam kaidah berikut. 
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Keterangan:  V ter- (1a):   terarah – V Relasional 

                      V ter- (1b):  tertakluk – V Relasional 

                      V ter- (2)  :  tergolong, termasuk – V Relasional 

                      kepada (1): ‘arah ke sasaran’; kepada (2): ‘arah  

          keterikatan’ 
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3. 2. 2. 4    Verba Berafiks   Preposisi Gabungan-Berpasangan  

       Pelengkap 

Data kalimat yang tergolong ke dalam subkelompok ini 

ditemukan satu buah. Kalimat tersebut berstruktur  V ber-  Prep 

Gab-Bps  Pel-Num. Atas dasar makna, V ber- dalam struktur 

tersebut merupakan jenis V ‘Relasional’. Prep yang mengikutinya 

berupa Prep Gab-Bps, yakni  antara…sampai… dan Pel yang 

menyertai Prep Gab-Bps tersebut berupa FAtr yang berkategori 

Num dan berperan ‘jumlah’. Struktur V ber- ‘Relasional’  Prep 

Gab-Bps  Pel-Num dalam kalimat tersebut dapat digambarkan 

seperti berikut. 

V ber-‘Relasional’  antara…sampai… FAtr  Num  ‘sasaran hal’ 

 

Struktur tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat berikut. 

 (71)  Nilai nitrat berkisar antara  0  sampai  11.30 mg L-1. 

 

 Verba berkisar pada kalimat (71) tersebut merupakan V 

‘Relasional’. Jenis V tersebut diikuti Prep Gab-Bps, yakni 

antara…sampai…yang secara sintaktis menunjukkan makna 

‘rentang ukuran/jarak’, sehingga Prep Gab-Bps tersebut berpotensi 

disulih bentuk lain, misalnya  antara…hingga…, antara … -- …, atau 

antara … dan…. Pel yang menyertai Prep Gab-Bps tersebut berupa 

FAtr  0 – 11.30 mg L-1 yang berkategori Num, berperan ‘jumlah’, 

dan di dalamnya terkandung ciri makna ‘jumlah 1’. Pel setelah 

Prep Gab-Bps tersebut tidak dapat disulih kata atau frasa lain yang 

berkategori bukan Num, karena dalam V berkisar pada kalimat (71) 

tersebut terkandung ciri makna ‘ukuran’. 

 Secara sintaktis, Pel pada kalimat (71) di atas bersifat 

obligatoris, sedangkan kata antara pada Prep Gab-Bps tersebut 

bersifat opsional, sementara itu pasangannya yang berupa kata 

sampai wajib hadir atau paling tidak diganti tanda hubung (--) 

yang menunjukkan makna ‘sampai’. Selain itu, Pel pada kalimat 

(71) tersebut tidak dapat dipermutasikan ke awal kalimat atau 

sebelum P, baik Prep Gab-Bps tersebut dihadirkan sebelum Pel 

maupun tidak. Hal ini disebabkan Pel pada kalimat tersebut 

memiliki keterikatan semantis dengan V berkisar. Namun, di antara 
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V berkisar dan Prep Gab-Bps dalam kalimat tersebut berpotensi 

disisipkan  fungsi sintaksis K. Apabila setelah V berkisar secara 

langsung diikuti K, Prep Gab-Bps tersebut wajib hadir sebelum Pel. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa struktur kalimat (71a, 

b, g, h, dan i) di bawah ini tidak gramatikal, sedangkan struktur 

kalimat (71c, d, e, dan f) gramatikal. 

(71) a. *Nilai nitrat berkisar. 

 b.  *Nilai nitrat berkisar antara  0    11.30 mg L-1. 

 c.  Nilai nitrat berkisar    0   sampai  11.30 mg L-1. 

 d.  Nilai nitrat berkisar  antara  0      --        11.30 mg L-1. 

 e.  Nilai nitrat berkisar             0       --       11.30 mg L-1. 

 f.   Nilai nitrat berkisar secara jelas antara  0  sampai   

     11.30 mg L-1. (SPK + Prep Gab-Bps + Pel)   

 g.  *Nilai nitrat berkisar secara jelas       0       11.30 mg  

      L-1. 

 h. *Antara  0  sampai  11.30 mg L-1   nilai nitrat berkisar. 

 i.  *            0   --  11.30 mg L-1  nilai nitrat berkisar. 

 

Atas dasar deskripsi dan argumentasi di atas, kalimat yang 

tergolong ke dalam struktur V ber- ‘Relasional’  Prep Gab-Bps  

Pel-Num ini dapat digambarkan dalam kaidah berikut. 

 

 
Keterangan:  V ber-:   berkisar – V Relasional 

 

3. 3   Rangkuman 

 Struktur Pel  V  Prep diklasifikasikan atas dua kelompok 

utama, yakni (1) VDs   Prep   Pel dan (2) VBaf   Prep   Pel. Pada 
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kelompok pertama ada dua subkelompok, (a) VDs   Prep   Pel-N 

dan (b) VDs   Prep Gab-Bdmp   Pel-N, sedangkan pada kelompk 

kedua terdapat empat subkelompok, yaitu (a) VBaf   Prep Tgl   

Pel, (b) VBaf   Prep Baf   Pel, (c) VBaf   Prep Gab-Bdmp   Pel, 

dan (d) VBaf   Prep Gab-Bps   Pel.  

 Dalam struktur VBaf   Prep Tgl   Pel  terdapat empat 

substruktur, yakni (a1) VBaf   Prep Tgl   Pel-N, (a2) VBaf   Prel 

Tgl   Pel-V, (a3) VBaf   Prep Tgl   Pel-Num, dan (a4) V Baf    

Prep Tgl     Pel N-Ku.  Pada struktur VBaf   Prep Baf   Pel terda-

pat empat substruktur pula, yakni (b1) VBaf   Prep Baf   Pel-N, 

(b2) VBaf   Prep Baf   Pel-Adj, (b3) VBaf   Prep Baf  Pel-Num, 

dan (b4) V Baf     Prep Baf    Pel N-Ku.  Sementara itu, pada 

struktur VBaf   Prep Gab-Bdmp   Pel hanya terdapat satu 

substruktur, yakni  VBaf   Prep Gab-Bdmp  Pel-N. Demikian pula, 

pada struktur VBaf   Prep Gab-Bps   Pel hanya terdapat satu 

substruktur, yakni VBaf   Prep Gab-Bps   Pel-Num. 

 Struktur VDs yang diikuti Prep Tgl  Pel-N ada tiga jenis, 

yakni V ‘Aktivitas’, ‘Peristiwa Transisi’, dan ‘Persepsi’, sedangkan 

struktur VDs yang diikuti Prep Gab-Bdmp    Pel-N ada satu jenis, 

yakni V ‘Aktivitas’. Sementara itu, VBaf yang diikuti Prep Tgl    Pel-

N berupa V ber-(kan/an), V di(per)-(kan/i), V meN-, dan V ter-(kan) 

dan jenisnya ada enam, yakni V ‘Aktivitas’, ‘Proses’, ‘Peristiwa 

Transisi’, ‘Sensasi Fisik’, ‘Persepsi’, dan ‘Relasional’. VBaf yang 

diikuti Prep Tgl  Pel-V berupa V ber- dan janisnya hanya ada satu, 

yakni V ‘Persepsi’, sedangkan VBaf yang diikuti Prep Tgl   Pel-

Num berupa V ter- dan jenisnya ada satu pula, yakni V ‘Relasional’. 

 Struktur VBaf yang diikuti Prep Baf   Pel-N berupa V ber-, 

V di-(kan), V meN-, dan V ter-, dan jenisnya ada tiga, yakni V 

‘Aktivitas’, ‘Proses’, dan ‘Relasional’. VBaf yang diikuti Prep Baf  

Pel-Adj berupa V ber- dan jenisnya adalah V ‘Proses’, sedangkan 

VBaf yang diikuti Prep Baf  Pel-Num berupa V di-(kan) dan 

jenisnya adalah V ‘Relasional’. Sementara itu, VBaf yang diikuti 

Prep Gab-Bdmp  Pel-N berupa V ber-, V di-kan, V meN-, dan V 

ter- dan jenisnya ada dua, yakni V ‘Persepsi’ dan ‘Relasional’, 

sedangkan VBaf yang diikuti Prep Gab-Bps   Pel-Num berupa V 

ber- dan jenisnya hanya ada satu, yakni V ‘Relasional’. 
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bab  

JENIS PELENGKAP DAN PREPOSISI 
 

 

 

4. 1   Pengantar 

Pada pembicaraan jenis Pel setelah V  Prep ada lima hal 

yang akan dianalisis, yakni (c1) jenis Pel berkategori N (Pel-N), (c2) 

jenis Pel berkategori V (Pel-V), (c3) jenis Pel berkategori Adj (Pel-

Adj), (c4) jenis Pel berkategori Num (Pel-Num), dan (c5) jenis Pel 

berkategori N-Ku (Pel N-Ku). Pada subpembicaraan jenis Prep yang 

diikuti Pel tertentu terdapat empat hal yang akan dianalisis, yakni 

(d1) Prep Tgl, (d2) Prep Baf, (d3) Prerp Gab-Bdmp, dan (d4) Prep 

Gab-Bps.  

Analisis terhadap persoalan tersebut secara langsung 

dikaitkan dengan makna/peran unsur-unsur dalam kalimat yang 

bersangkutan, karena bentuk dan makna merupakan komposit 

yang tidak dapat dipisahkan. Dalam analisis tersebut akan terlihat 

jenis Pel dan Prep yang mendahului Pel atau yang mengikuti V.  

 

4. 2   Jenis Pelengkap  

4. 2. 1   Pelengkap Nomina(l)  

4. 2. 1. 1  Pelengkap Nomiona(l) Setelah Verba Dasar     

    Preposisi 

 Jenis Pel-N setelah VDs  Prep ditemukan pada delapan 

buah data. Struktur Pel-N setelah VDs + Prep yang tercermin 

dalam kalimat pada data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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 Jenis Pel-N setelah VDs  Prep tersebut berupa frasa (FAtr, 

FAps, FAdt) yang memiliki empat variasi peran, yakni ‘sasaran hal’, 

‘lokatif’, ‘keadaan’, dan ‘sasaran tempat’. VDs yang mendahuluinya 

ada tiga jenis, yakni VDs Aktivitas, VDs Peristiwa Transisi, dan VDs 

Persepsi. Prep yang mengikuti VDs tersebut dapat berupa Prep Tgl 

(seperti, tentang, di, dalam, dari, pada, akan) dan Prep Gab-Bdmp 

(seperti, ke dalam). Perhatikanlah contoh kalimat-kalimat berikut. 

(1) Kita bicara tentang kualifikasi, gaji, dan sebagainya. 

(2) Air dengan kandungan unsur hara mulai dari hulu waduk. 

(3) Keterampilan siswa pada umumnya ada dalam kategori  

intermediate dan elementary. 

(4) Tampaknya, peneliti tidak tahu akan kelemahan teori yang  

digunakan. 

(5) Binatang buruannya masuk ke dalam perangkap yang 

telah dipasang beberapa hari sebelumnya. 

 

4. 2. 1. 2   Pelengkap Nomina(l) Setelah Verba Berafiks   

     Preposisi 

4. 2. 1. 2. 1   Pelengkap Nomina(l) Setelah  Verba ber-(kan/an)  

          Preposisi 

 Jenis Pel-N setelah V ber-(kan/an)  Prep ditemukan pada 

76 kalimat. Pel-N setelah V ber-(kan/an)  Prep tersebut dapat 

digambarkan seperti berikut. 
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Jenis Pel-N setelah V ber-(kan’an)  Prep tersebut dapat 

berupa kata, frasa (FAdt, FAtr, FAps), dan klausa (Kl.Tn.). V ber-

(kan/an) yang mendahului Pel-N tersebut ada empat jenis, yakni V 

‘Aktivitas’, V ‘Proses’, V  ‘Peristiwa Transisi’, V ‘Sensasi Fisik’, V 

‘Persepsi’, dan V ‘Relasional’. Prep yang mengikuti VBaf tersebut 

ada tiga jenis, yakni Prep Tgl (seperti, soal, tentang, dengan, di, 

dalam, pada, dari, agar, atas, untuk, sebagai), Prep Baf (seperti, 

mengenai, menjadi, terhadap), dan Prep Gab-Bdmp (seperti, 

kepada).  Struktur Pel-N setelah V ber-(kan/an)  Prep di atas dapat 

diperjelas contoh data kalimat-kalimat berikut. 

(6) Saya tidak berbicara tentang sistem kerja ini. 

(7) Komunikasi antara rakyat Indonesia akan berlangsung 

dalam suasana saling pengertian. 

(8) Saya tidak berada di pihak Bu Edi. 

(9) Pengetahuan ini berorientasi kepada pengalaman pribadi. 

(10) Peneliti juga berperan menjadi informan tersier.  

 

3. 3. 1. 2. 2   Pelengkap Nomina(l) Setelah  Verba di(per)- 

         (kan/i)  Preposisi 

 Jenis Pel-N setelah V di(per)-(kan/i)  Prep ditemukan pada 

17 buah data kalimat. Struktur Pel-N setelah V di(per)-(kan/i) yang 
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tercermin dalam kalimat-kalimat pada data tersebut dapat 

digambarkan seperti berikut. 

 
 

 Jenis Pel-N setelah V di(per)-(kan/i) tersebut dapat berupa 

kata, frasa (FAdt, FAtr, FAps), atau klausa (Kl.Tn.), sedangkan 

perannya ada empat variasi, yakni ‘pengenal’, ‘rincian’, ‘sasaran’, 

dan ‘alat’. Jenis V di(per)-(kan/i) yang mendahului jenis Pel-N terse-

but ada tiga, yakni V ‘Peristiwa Transisi’, V ‘Persepsi’, dan V 

‘Relasional’. Prep yang mengikuti V di(per)-(kan/i) tersebut dapat 

berupa Prep Tgl (seperti, pada, sebagai, atas, dengan, oleh), Prep 

Baf (seperti, menjadi), atau Prep Gab-Bdmp (seperti, kepada). 

Struktur Pel-N setelah V di(per)-(kan/i)   Prep tersebut dapat 

diperjelas dengan contoh dalam kalimat-kalimat berikut.  

(11) Rumusan itu diarahkan pada bagaimana cara  

 pembentukannya. 

(12) Bahasa Bali di kedua daerah tersebut dianggap sebagai  

 bahasa Bali Baku. 

(13) Pengetahuan intuitif dipergunakan sebagai hipotesis. 

(14) Secara geografis bahasa Bali dibedakan menjadi bahasa  

 Bali Aga dan bahasa Bali Dataran. 

(15) Proses pengambilan keputusan didasarkan kepada  

 premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. 

 

3. 3. 1. 2. 3   Pelengkap Nomina(l) Setelah  Verba meN-   

         Preposisi 

 Jenis Pel-N setelah V meN-  Prep ditemukan pada sebelas 

buah data kalimat. Struktur Pel-N setelah V meN-  Prep yang 

tercermin dalam kalimat-kalimat pada data tersebut dapat 

digambarkan seperti berikut. 
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Jenis Pel-N setelah V meN-  Prep tersebut dapat berupa 

kata, frasa (FAtr, FAdt), atau klausa (Kl.Tn.), sedangkan perannya 

ada dua variasi, yakni ‘sasaran hal’ dan ‘pengenal’. Jenis V meN- 

yang mendahului Pel-N tersebut adalah V ‘Proses’, V ‘Persepsi’, 

dan V ‘Relasional’. Sementara itu, Prep yang mengikuti V meN- 

tersebut dapat berupa Prep Tgl (seperti, ke, sebagai, pada), Prep 

Baf (seperti, menjadi), dan Prep Gab-Bdmp (seperti, kepada).  

Struktur Pel-N setelah V meN-  Prep tersebut dapat diperjelas 

dengan penampilan contoh dalam kalimat-kalimat berikut. 

(16) Kerancuan berbahasa ini telah menjalar ke kalangan  

 birokrasi dan masyarakat luas. 

(17) Dia merasa sebagai pahlawan. 

(18) Negara bangsa telah menjurus menjadi sebuah khayalan  

 nostalgia. 

(19) Penelitian ini mengarah kepada kajian pragmatik. 

 

3. 3. 1. 2. 4   Pelengkap Nomina(l) Setelah  Verba ter-(kan)  

Preposisi 

 Jenis Pel-N setelah V ter-(kan)  Prep ini ditemukan pada 

34 buah data kalimat. Struktur Pel-N setelah V ter-(kan)  Prep 

yang tercermin dalam kalimat-kalimat pada data tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Jenis Pel-N setelah V ter-(kan)  Prep ini dapat berupa kata 

atau frasa (FAtr, FAps, FAdt), sedangkan perannya ada delapan 

variasi, yakni ‘sebab’, ‘lokatif’, ‘alat’, ‘sasaran’, ‘jumlah’, ‘rincian’, 

‘pembanding’, ‘pengenal’, dan ‘hasil’. V ter-(kan) yang mendahului 

Pel-N tersebut ada empat jenis, yakni V ‘Aktivitas’, V ‘Peristiwa 

Transisi’, V ‘Persepsi’, dan V ‘Relasional’. Sementara itu, Prep yang 

mengikuti V ter-(kan) tersebut dapat berupa Prep Tgl (seperti, 

akan, di, pada, dari, atas, dalam), Prep Baf (seperti, menjadi), atau 

Prep Gab-Bdmp (seperti, kepada, ke dalam). Jenis Pel-N setelah V 

ter-(kan)   Prep tersebut dapat diperjelas dengan penampilan 

contoh kalimat-kalimat berikut. 

 

(20) Kebanyakan jamu tradisional terbuat dari berbagai jenis  

 tumbuhan. 

(21) Keunikan manusia terletak pada kemampuan  

 berbahasanya. 

(22) Kebanyakan anggota masyarakat teringat akan peristiwa  

 berdarah pada saat itu. 

(23) Sebuah teori biasanya terdiri dari hukum-hukum. 

(24) Setiap bab terbagi menjadi subbab. 

(25) Baik bahasa maupun lagu Indonesia termasuk ke dalam  

 seni ekspresi. 
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4. 2. 2   Pelengkap Verba(l)  

 Jenis Pel-V ditemukan pada struktur V ber-   Prep. Pel-V 

setelah V ber-  Prep tersebut ditemukan pada satu buah data 

kalimat. Struktur Pel-V setelah V ber-   Prep yang tercermin dalam 

kalimat pada data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

V ber-  ’Persepsi’   Prep Tgl   agar    Pel-V   Klausa    

’tujuan’ 

 Jenis Pel-V setelah V ber-   Prep tersebut berupa klausa 

yang diisi kategori V, sehingga dapat dinyatakan sebagai klausa 

verbal (Kl.V) dan Pel-V tersebut memiliki peran ‘tujuan’. Jenis V ber- 

yang mendahului Pel-V tersebut adalah V ‘Persepsi’. Sementara itu, 

Prep yang mengikuti V ber- tersebut adalah Prep Tgl yang berupa 

kata agar. Jenis Pel-V setelah V ber-   Prep tersebut dapat 

diperjelas dengan penampilan contoh kalimat berikut. 

 

 (26)  Pelajaran bahasa Inggris bertujuan agar terbentuk  

        semacam elite penerjemah dan juru bahasa.  

 

4. 2. 3   Pelengkap Adjektiva(l) 

 Jenis Pel-Adj dijumpai pada struktur V ber-   Prep. Pel-Adj 

setelah V ber- + Prep ini ditemukan pada satu buah data kalimat. 

Struktur Pel-Adj setelah V ber-   Prep yang tercermin dalam 

kalimat pada data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

V ber- ’Proses’   Prep Baf  menjadi    Pel-Adj   Kt    

 ’keadaan’ 

 

 Jenis Pel-Adj setelah V ber-   Prep tersebut berupa kata 

yang diisi kategori adjektiva dan Pel-Adj tersebut memiliki peran 

‘keadaan’. Jenis V ber- yang mendahului Pel-Adj tersebut adalah V 

‘Proses’. Sementara itu, Prep yang mengikuti V ber- tersebut 

adalah Prep Baf yang berupa kata menjadi. Jenis Pel-Adj setelah V 

ber-   Prep Baf tersebut dapat diperjelas dengan penampilan 

contoh kalimat berikut. 

 

 (27)  Isu itu bisa berkembang menjadi besar.  
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4. 2. 4   Pelengkap Numera(l) 

4. 2. 4. 1    Pelengkap Numera(l) Setelah Verba ber-   Preposisi 

 Jenis Pel-Num setelah V ber-   Prep ditemukan pada satu 

buah data kalimat. Struktur Pel-Num setelah V ber-   Prep yang 

tercermin pada kalimat dalam data tersebut dapat digambarkan 

seperti berikut. 

V ber-  ’Relasional’   Prep Gab-Bps   antara…sampai…   

Pel-Num   Fr   ’jumlah’ 

 

 Pel-Num setelah V ber-   Prep tersebut berupa frasa yang 

unsur pusatnya berkategori Num sehingga frasa tersebut dapat 

dinyatakan sebagai FNum. Pel-Num tersebut memiliki peran 

‘jumlah’ dan mengandung ciri makna ‘jumlah 1’ Jenis V ber- yang 

mendahului Pel-Num tersebut adalah V relasional dan Prep yang 

mengikuti jenis V ber- tersebut adalah Prep Gab-Bps, yakni 

antara…sampai…. Jenis Pel-Num setelah V ber-   Prep Gab-Bps 

tersebut dapat diperjelas dengan penampilan contoh kalimat 

berikut. 

 (28)  Nilai nitrat berkisar antara   0   sampai   11.30 Mg L-1. 

 

4. 2. 4. 2    Pelengkap Numera(l) Setelah Verba di-kan     

      Preposisi 

 Jenis Pel-Num setelah V di-kan   Prep ditemukan pada 

satu buah data kalimat. Struktur Pel-Num setelah V di-kan    Prep 

yang tercermin dalam kalimat data tersebut dapat digambarkan 

seperti berikut. 

V di-kan  ’Relasional’  Prep Baf   menjadi  Pel-Num   

Fr  ’jumlah’ 

 

 Pel-Num setelah V di-kan   Prep tersebut berupa FAtr 

yang unsur pusatnya berkategori Num dan atributnya berupa kata 

penyukat (seperti, kata buah, helai, orang, jenis, ekor) sehingga 

frasa yang bersangkutan dinyatakan FNum (misalnya, sepuluh 

buah, lima jenis, empat helai). Pel-Num tersebut berperan ‘jumlah’. 

Jenis V di-kan yang mendahului Pel-Num tersebut adalah V 

‘Relasional’ dan Prep yang mengikutinya adalah Prep Baf, yakni 

kata menjadi. Jika dilihat dari segi bentuk dan makna V yang 
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mendahului, dalam Pel-Num ini terkandung ciri semantis ‘jumlah   

1’. Jenis Pel-Num setelah V di-kan   Prep Baf tersebut dapat 

diperjelas dengan contoh kalimat data berikut. 

 

 (29)  Tipe frasa endosentris dapat dibedakan menjadi tiga  

        jenis. 

 

4. 2. 5    Pelengkap Nomina-Kuantitatif 

4. 2. 5. 1   Pelengkap Nomina-Kuantitatif Setelah Verba di- 

     (kan)   Preposisi 

 Jenis Pel Nomina-Kuantitatif (Pel N-Ku) setelah V di-kan    

Prep ditemukan pada empat buah data kalimat. Struktur Pel N-Ku 

setelah V di-(kan)   Prep yang tercermin dalam kalimat pada 

keempat data tersebut dapat digambarkan seperti berikut. 

V di-(kan)  ’Relasional’  Prep Baf   menjadi  Pel N-Ku  

Fr  ’jumlah’ 

 

 Pel N-Ku setelah V di-(kan)   Prep tersebut berupa FAtr 

yang unsur pusatnya berkategori N dan atributnya berkategori 

Num sehingga frasa tersebut dapat dinyatakan FN-Ku. Pel N-Ku 

tersebut berperan ‘jumlah’ dan jika dilihat dari bentuk dan makna 

V yang mendahuluinya, dalam Pel N-Ku tersebut terkandung ciri 

makna ‘jumlah 1’.  Jenis V di-(kan) yang mendahului Pel N-Ku 

tersebut adalah V relasional dan Prep yang mengikutinya adalah 

Prep Baf, yakni kata menjadi. Jenis Pel N-Ku setelah V di-(kan)  

Prep Baf tersebut dapat diperjelas dengan penampilan contoh 

kalimat data berikut. 

 

 (30)  Konstruksi sintaksis dapat dibagi menjadi tiga tataran. 

 (31)  Siswa dikelompokkan menjadi tujuh kelompok. 

 

4. 2. 5. 2    Pelengkap Nomina-Kuantitatif  Setelah Verba ter-    

      Preposisi 

 Jenis Pel N-Ku setelah V ter-   Prep ditemukan pada empat 

buah data kalimat. Struktur Pel NKu setelah V ter-   Prep yang 

tercermin dalam kalimat pada keempat data tersebut dapat 

digambarkan seperti berikut. 
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 Pel N-Ku setelah V ter-   Prep tersebut berupa FAtr yang 

unsur pusatnya berkategori N dan atributnya berkategori Num 

sehingga frasa yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai FN-

Ku. Pel N-Ku  tersebut berperan ‘jumlah’ dan apabila dilihat dari 

bentuk dan makna V yang mendahuluinya, dalam Pel N-Ku 

tersebut terkandung ciri makna ‘jumlah 1’. Jenis V ter- yang 

mendahului Pel N-Ku tersebut adalah V ‘Relasional’ dan Prep yang 

mengikuti V ter- tersebut adalah Prep Tgl, yakni kata dari atau atas. 

Jenis Pel NKu setelah V ter-   Prep Tgl tersebut dapat diperjelas 

dengan penampilan contoh kalimat berikut. 

 

 (32)   Setiap kelompok terdiri dari tiga siswa. 

 (33)   Skripsi ini terbagi atas empat bab. 

 

4. 3   Jenis Preposisi 

4. 3. 1   Preposisi Tunggal  

4. 3. 1. 1   Preposisi Tunggal Setelah Verba Dasar 

 Prep Tgl setelah VDs dijumpai pada tujuh buah data 

kalimat. Struktur Prep Tgl setelah VDs yang tercermin dalam data 

kalimat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 Jenis Prep yang mengikuti VDs tersebut adalah Prep Tgl 

(seperti, tentang, di, dalam, dari, pada, akan), sedangkan VDs yang 

mendahului Prep Tgl tersebut ada tiga jenis, yakni V ‘Aktivitas’, V 

‘Peristiwa Transisi’, dan V ‘Persepsi’. Sementara itu, jenis Pel yang 

menyertai VDs   Prep Tgl tersebut adalah Pel-N yang berupa frasa 

(FAtr, FAdt, FAps) dan perannya ada tiga variasi, yakni ‘sasaran’, 

‘lokatif’, dan ‘keadaan’. Struktur Prep Tgl setelah VDs yang diikuti 
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Pel-N tersebut dapat diperjelas dengan contoh kalimat-kalimat 

berikut. 

 

(34) Kita bicara tentang kualifikasi, gaji, dan sebagainya. 

(35) Mereka tinggal di sejumlah kota dan desa. 

(36) Keterampilan siswa pada umumnya ada dalam kategori  

 intermediate dan elementary. 

(37) Tampaknya, peneliti tidak tahu akan kelemahan teori  

 yang digunakan.  

 

 Makna yang tercermin pada Prep Tgl setelah VDs tersebut, 

antara lain Prep Tgl bermakna ‘perihal’ (tentang, akan), 

‘tempat/posisi’ (di, dalam, pada), dan ‘asal’ (dari). 

 

4. 3. 1. 2   Preposisi Tunggal Setelah Verba Berafiks 

4. 3. 1. 2. 1   Preposisi Tunggal Setelah Verba  ber-(kan/an) 

Jenis Prep Tgl setelah V ber-(kan/an) dijumpai pada 59 

buah data kalimat. Jenis Prep Tgl setelah V ber-(kan/an) yang 

tercermin dalam kalimat pada data tersebut dapat digambarkan 

seperti berikut ini. 

 
 

 Jenis V ber-(kan/an) yang diikuti Prep Tgl tersebut ada 

enam, yakni V ‘Aktivitas’,  ‘Proses’,  ‘Sensasi Fisik’,  ‘Peristiwa 

Transisi’,  ‘Persepsi’, dan  ‘Relasional’. Jenis Prep Tgl yang mengikuti 

V tersebut ada dua kelompok, yakni Prep Tgl yang diikuti Pel-N 

(seperti, soal, tentang, dengan, di, dalam, pada, dari, atas, untuk, 

sebagai) dan Prep Tgl yang diikuti Pel-V (seperti, agar). Jenis Pel 
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yang menyertai V ber-(kan/an)   Prep Tgl tersebut ada dua pula, 

yakni Pel-N dan Pel-V. Jenis Pel-N dapat berupa kata atau frasa 

(FAtr, FAdt, FAps) yang memiliki delapan variasi peran, yakni 

‘sasaran’, ‘keadaan’, ‘akibat’, ‘lokatif’, ‘sebab’, ‘alat’, ‘pengenal’, dan 

‘isi’, sedangkan  jenis Pel-V berupa Kl.V yang berperan ‘tujuan’. 

Jenis Prep Tgl setelah V ber-(kan/an) yang diikuti Pel-N atau Pel-V 

tersebut dapat diperjelas dengan contoh data kalimat-kalimat 

berikut. 

(38) Kedua tokoh itu berdialog tentang ilmu dan  

 pengetahuan. 

(39) Komunikasi antara rakyat Indonesia akan berlangsung  

 dalam suasana saling pengertian. 

(40) Saat ini saya berhadapan dengan Bapak, Ibu, Saudara  

 peserta kongres. 

(41) Semua penumpang berada pada posisi yang sangat  

  penting. 

(42) Pelajaran Bahasa Inggris bertujuan agar terbentuk  

 semacamelite penerjemah dan juru bahasa. 

(43) Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu. 

 Makna yang terkandung dalam Prep Tgl setelah V ber-

(kan/an) tersebut, antara lain Prep Tgl berbakna ‘perihal’ (tentang, 

soal), ‘kesertaan’ (dengan), ‘tempat/posisi, (di, dalam, pada), 

‘keterikatan’ (dari, atas), ‘kegunaan’ (untuk, sebagai), dan makna  

‘arah tujuan’ (agar).  

 

4. 3. 1. 2. 2   Preposisi Tunggal Setelah Verba  di-(kan-i) 

 Jenis Prep Tgl setelah V di-(kan/i) ditemukan pada sebelas 

data kalimat. Prep Tgl setelah V di-(kan/i) yang diikuti Pel-N yang 

tercermin dalam kalimat-kalimat pada data tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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 Dalam struktur tersebut Prep Tgl yang mengikuti V di-

(kan/i) adalah kata pada, atas, dalam, sebagai, dan oleh. V yang 

mendahului Prep Tgl tersebut ada tiga jenis, yakni V ‘Peristiwa 

Transisi’, ‘Persepsi’, dan ‘Relasional’. Sementara itu, Pel yang 

mengikuti Prep Tgl tersebut adalah Pel-N yang dapat berupa kata, 

frasa (FAtr, FAdt, FAps), atau Kl.Tn dan perannya ada empat variasi, 

yakni ‘sasaran’, ‘pengenal’, ‘rincian’, dan ‘alat’. Jenis Prep Tgl 

setelah V di-(kan/i) yang diikuti Pel-N tersebut dapat diperjelas 

dengan contoh data kalimat berikut. 

(44) Rumusan itu diarahkan pada bagaimana cara  

(45) pembentukannya. 

(46) Bahasa Bali di kedua daerah tersebut dianggap sebagai  

(47) bahasa Bali Baku. 

(48) Karya tulis dibedakan atas fiksi dan nonfiksi. 

(49) Dalil tersebut disimbulkan dalam hukum Newton.  

 Makna yang tercermin dalam Prep Tgl setelah V di-(kan/i) 

tersebut, antara lain Prep Tgl bermakna ‘arah sasaran’ (pada, 

dalam), ‘fungsional’ (sebagai), ‘perincian’ (atas), dan makna 

‘penunjuk alat/pelaku’ (oleh). 

 

 

4. 3. 1. 2. 3   Preposisi Tunggal Setelah Verba  meN- 

 Jenis Prep Tgl setelah V meN- ditemukan pada sembilan 

data kalimat. Struktur Prep Tgl setelah V meN- yang tercermin 

dalam kalimat-kalimat pada data tersebut dapat digambarkan 

seperti berikut ini. 
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 Jenis Prep Tgl setelah V meN- tersebut berupa kata ke, 

sebagai, dan pada. V meN- yang mendahului Prep Tgl tersebut ada 

tiga jenis, yakni V ‘Proses’, ‘Persepsi’, dan ‘Relasional’. Sementara 

itu, jenis Pel setelah Prep Tgl tersebut adalah Pel-N yang berupa 

kata atau frasa (FAdt, FAtr). Peran Pel-N tersebut ada dua variasi, 

yakni Pel-N berperan ‘sasaran’ dan Pel-N berperan ‘pengenal’. 

Jenis Prep Tgl setelah V meN- yang diikuti Pel-N di atas dapat 

diperjelas dengan contoh data kalimat-kalimat berikut. 

 

(48) Kerancuan berbahasa ini telah menjalar ke kalangan 

birokrasi dan masyarakat luas. 

(49) Dia merasa sebagai pahlawan. 

(50) Konteks pun memfokus pada kondisi fisik, mental, dan  

pengetahuan komunikator. 

 

 Makna yang tercermin dalam Prep Tgl setelah V meN- ini 

antara lain Prep Tgl bermakna ‘arah sasaran’ (ke, pada) dan 

‘fungsional’ (sebagai). 

 

 

4. 3. 1. 2. 4   Preposisi Tunggal Setelah Verba  ter-(kan) 

 Jenis Prep Tgl setelah V ter-(kan) ditemukan pada 27 buah 

data kalimat. Jenis Prep Tgl setelah V ter-(kan) yang tercermin 

dalam kalimat pada data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 
Dalam struktur tersebut terlihat bahwa jenis Prep Tgl ada dua 

kelompok, yakni Prep Tgl -1 (seperti, di, pada, akan, dalam, dari-a, 



206 PELENGKAP VERBA  PREPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA 

 

atas-a) yang diikuti jenis Pel-N dan Prep Tgl -2 (seperti, dari-b dan 

atas-b) yang diikuti jenis Pel-Num atau Pel N-Ku. Jenis V ter-(kan) 

yang mendahului Prep Tgl -1 adalah V ‘Aktivitas’, ‘Peristiwa 

Transisi’, ‘Persepai’, dan dapat pula V ‘Relasional’, sedangkan jenis 

V ter-(kan) yang mendahului Prep Tgl -2 adalah V ‘Relasional’. 

Sementara itu, jenis Pel yang mengikuti Prep Tgl -1 adalah Pel-N 

yang dapat berupa kata (kata ulang) atau frasa (FAtr, FAdt, FAps) 

dan memiliki enam variasi peran, yakni ‘alat’, ‘lokatif’, ‘sebab’, 

‘sasaran’, ‘rincian’ dan ‘pembanding’, bahkan berpotensi pula peran 

‘jumlah’ khususnya Pel yang berupa kata ulang, sedangkan jenis 

Pel yang menyertai Prep Tgl -2 adalah Pel-Num atau Pel N-Ku 

yang berupa frasa (FAtr) dan memiliki peran ‘jumlah’. Pada Pel 

yang berperan ‘rincian’ dan ‘jumlah’ tersebut terkandung persama-

an ciri makna, yakni ‘jumlah 1’. Di samping itu, perlu dijelaskan 

pula bahwa atas dasar konteks kalimat yang bersangkutan, Prep 

Tgl dari-a menunjukkan makna ‘asal/keterikatan’ dan Prep Tgl 

atas-a menunjukkan makna ‘arah pemerincian’, sedangkan Prep 

Tgl dari-b dan atas-b menunjukkan makna ‘arah jumlah’.  

Untuk memperjelas hal tersebut, bertikut ini disajikan 

contoh kalimat yang mencerminkan struktur Prep Tgl setelah V ter-

(kan) yang diikuti Pel-N, Pel-Num, atau Pel N-Ku.   

  

(51) Kebanyakan jamu tradisional terbuat dari berbagai jenis 

tumbuhan. 

(52) Perbedaan kedua maksim itu hanya terletak pada 

penekanan. 

(53) Kebanyakan anggota masyarakat teringat akan peristiwa 

berdarah pada saat itu. 

(54) Kalimat tunggal terdiri atas unsur subjek dan predikat. 

(55) Secara fisiologis otak maunusia terdiri dari 10-15 biliun 

neutron. 

(56) Prinsip yang digunakan dalam percakapan terdiri atas 

empat maksim. 

 

Makna yang tercermin dalam Prep Tgl setelah V ter-(kan) 

ini, antara lain Prep Tgl bermakna ‘arah sasaran/isi’ (pada, akan), 

‘asal bahan’ (dari), dan makna ‘perincian’ (atas, dari). 
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4. 3. 2   Preposisi Berafiks  

4. 3. 2. 1   Preposisi Berafiks Setelah Verba ber-(kan/an) 

 Jenis Prep Baf setelah V ber-(kan/an) ditemukan pada 

sebelas buah data kalimat. Prep Baf setelah V ber-(kan/an) yang 

tercermin dalam kalimat-kalimat pada data tersebut dapat 

digambarkan seperti berikut. 

 
Jenis Prep Baf setelah V ber-(kan/an) tersebut ada dua 

kelompok, yakni Prep Baf-1 yang terdiri atas Prep Baf meN-i 

(mengenai), Prep Baf ter- (terhadap), dan Prep Baf meN-a (menjadi-

a), dan Prep Baf-2 yang berupa Prep Baf meN-b (menjadi-b). V 

yang mendahului Prep Baf-1 ada tiga jenis, yakni V ‘Aktivitas’, 

‘Proses’, dan ‘Relasional’, sedangkan V yang mendahului Prep Baf-2 

adalah V ‘Proses’. Sementara itu, jenis Pel yang mengikuti Prep Baf-

1 adalah Pel-N yang dapat berupa kata atau frasa (FAtr) yang 

memiliki tiga variasai peran, yakni ‘sasaran’, ‘akibat’, dan 

‘pengenal’, sedangkan jenis Pel yang mengikuti Prep Baf-2 adalah 

Pel-Adj yang berupa kata (berkategori Adj) dan berperan 

‘keadaan’. Struktur Prep Baf setelah V ber-(kan/an) yang diikuti Pel-

N atau Pel-Adj tersebut dapat diperjelas dengan contoh data 

kalimat-kalimat berikut. 

 (57)   Saya sering berdiskusi dengan Pak Anton mengenai  

         hal ini. 

 (58)   Isu itu bisa berkembang menjadi besar.  

         (SP + Prep Baf + PelAdj)  

 (59)   Sengketa kapling ini bisa berubah menjadi sengketa  

         asumsi. 

 (60)   Peneliti juga berperan menjadi informan tersier. 

 (61)   Hal itu berpengaruh terhadap perilaku bangsa. 

 

 Makna yang tercermin dalam Prep Baf setelah V ber-

(kan/an) ini, antara lain Prep Baf bermakna ‘perihal’ (mengenai), 
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‘arah akibat’ (menjadi), ‘fungsional’ (menjadi), ‘arah sasaran’ 

(terhadap). 

4. 3. 2. 2   Preposisi Berafiks Setelah Verba di-kan 

 Jenis Prep Baf setelah V di-kan ditemukan pada tujuh buah 

data kalimat. Prep Baf setelah V di-kan yang tercermin dalam 

kalimat-kalimat pada data tersebut dapat digambarkan seperti 

berikut ini. 

 
 

 Prep Baf yang mengikuti V di-(kan) tersebut berupa Prep 

Baf meN-, yakni kata menjadi. Jenis V di-(kan) yang mendahului 

Prep Baf tersebut adalah V ‘Relasional’. Sementara itu, Pel yang 

menyertai Prep Baf  meN- tersebut ada dua jenis, yakni Pel-N dan 

Pel-Num. Pel-N yang mengikuti Prep Baf meN- tersebut berupa 

kata (Kt-Ul) atau frasa (FAdt) yang berperan ‘rincian’, sedangkan 

Pel-Num yang mengikuti Prep Baf meN- tersebut berupa frasa 

(FAtr) yang berperan ‘jumlah’. Pada Pel-Num yang berupa FAtr 

unsur pokoknya berkategori numera sehingga frasa tersebut dapat 

dinyatakan sebagai FNum. Jenis Prep Baf setelah V di-(kan) yang 

diikuti Pel-N atau Pel-Num tersebut dapat diperjelas dengan 

penampilan contoh kalimat-kalimat berikut.   

(62) Tindakan berkomunikasi dapat dirinci menjadi tindakan-

tindakan kecil. 

(63) Secara geografis bahasa Bali dibedakan menjadi bahasa 

Bali Aga dan bahasa Bali Dataran. 

(64) Tipe frasa endosentrik dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis.  

 Makna yang tercermin dalam Prep Baf setelah V di-(kan) ini 

adalah Prep Baf bermakna ‘ arah hasil’ (menjadi). 
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4. 3. 2. 3   Preposisi Berafiks Setelah Verba meN- 

 Jenis Prep Baf setelah V meN- ditemukan pada satu buah 

data kalimat. Prep Baf setelah V meN- yang tercermin dalam 

kalimat pada data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

V meN-  ‘Relasional’    Prep Baf   menjadi    Pel-N   Fr   

‘sasaran’ 

 Jenis Prep Baf setelah V meN- tersebut berupa Prep Baf 

meN-, yakni kata menjadi, sedangkan jenis V meN- yang men-

dahuluinya adalah V ‘Relasional’. Jenis Pel yang mengikuti Prep Baf 

meN- tersebut adalah Pel-N yang berupa frasa (FAtr) dan berperan 

‘sasaran’. Jenis Prep Baf meN- setelah V meN- yang diikuti jenis 

Pel-N tersebut dapat diperjelas dengan penamnpilan contoh 

kalimat berikut. 

(65) Negara dan bangsa telah menjurus menjadi sebuah khayalan    

   nostalgia. 

 

 Makna yang tercermin dalam Prep Baf setelah V meN- ini 

adalah Prep Baf yang bermakna ‘arah akibat’ (menjadi). 

 

4. 3. 2. 4   Preposisi Berafiks Setelah Verba ter- 

 Jenis Prep Baf setelah V ter- ditemukan pada dua buah data 

kalimat. Prep Baf setelah V ter- yang tercermin dalam kalimat pada 

data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 Jenis Prep Baf setelah V ter- tersebut berupa Prep Baf meN-

, yakni kata menjadi, sedangkan jenis V ter- yang mendahuluinya 

adalah V ‘Relasional’. Jenis Pel yang menyertai Prep Baf meN- 

tersebut adalah Pel-N yang dapat berupa kata (Kt-Trn) atau frasa 

(FAdt). Peran jenis Pel-N tersebut ada dua variasi, yakni ‘hasil’ dan 

‘rincian’. Kedua peran ini mengandung kesamaan ciri makna, yakni 

‘jumlah 1’. Ciri makna tersebut dipengaruhi oleh penggunaan 

Prep Baf meN- yang berupa kata menjadi yang secara sintaktis 

menunjukkan makna ‘arah perincian/pengelompokan’. Prep Baf 
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setelah V ter- yang diikuti Pel-N tersebut dapat diperjelas dengan 

penampilan contoh kalimat di bawah ini.  

 

(66) Setiap bab terbagi menjadi subbab. 

(67) Berdasarkan strukturnya, klausa terbagi menjadi klausa  

 bebas dan klausa terikat.  

 

 Makna yang tercermin dalam Prep Baf setelah V ter- ini 

adalah Prep Baf yang bermakna ‘arah hasil’ (menjadi). 

 

4. 3. 3   Preposisi Gabungan-Berdampingan  

4. 3. 3. 1   Preposisi Gabungan-Berdampingan Setelah Verba  

     Dasar 

 Jenis Prep Gab-Bdmp setelah VDs ditemukan pada sebuah 

data kalimat. Prep Gab-Bdmp setelah VDs yang tercermin dalam 

kalimat tersebut dapat digambarkan seperti berikut. 

 VDs  ‘Aktivitas’  Prep Gab-Bdmp  ke dalam   Pel- 

N    Fr   ‘sasaran tempat’ 

 Jenis Prep Gab-Bdmp setelah VDs tersebut berupa 

gabungan kata ke dan dalam menjadi ke dalam, sedangkan jenis 

VDs yang mendahuluinya adalah V ‘Aktivitas’. Sementara itu, jenis 

Pel yang mengikuti Prep Gab-Bdmp tersebut adalah Pel-N yang 

berupa frasa (FAps) dan berperan ‘sasaran tempat’. Prep Gab-

Bdmp setelah VDs yang diikuti Pel-N tersebut dapat diperjelas 

dengan contoh kalimat di bawah ini. 

(68)  Binatang buruannya masuk ke dalam perangkap yang  

        telah dipasang beberapa hari sebelumnya. 

 

 Makna yang terkandung dalam Prep Gab-Bdmp setelah 

VDs ini adalah Prep Gab-Bdmp yang bermakna ‘arah tempat’ (ke 

dalam). 
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4. 3. 3. 2   Preposisi Gabungan-Berdampingan Setelah Verba  

     Berafiks 

4. 3. 3. 2. 1   Preposisi Gabungan-Berdampingan Setelah Verba  

         ber-  

 Jenis Prep Gab-Bdmp setelah V ber- ditemukan pada dela-

pan buah data kalimat. Prep Gab-Bdmp setelah V ber- yang terda-

pat dalam kalimat-kalimat pada data tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 
Prep Gab-Bdmp setelah V ber- tersebut berupa gabungan antara 

kata ke dan pada yang telah padu menjadi kata majemuk kepada. 

Jenis V ber- yang mendahului Prep Gab-Bdmp tersebut ada tiga 

jenis, yakni V ‘Peristiwa Transisi’, ‘Persepsi’, dan ‘Relasional’. - itu, 

jenis Pel yang mengikuti Prep Gab-Bdmp tersebut adalah Pel-N 

yang berupa frasa (FAdt, FAps) dan klausa (Kl.Tn.). Peran Pel-N 

tersebut ada tiga variasi, yakni ‘sasaran’, ‘alat’, dan ‘sebab’. Prep 

Gab-Bdmp setelah V ber- yang diikuti Pel-N ini dapat diperjelas 

dengan contoh data kalimat-kalimat di bawah ini. 

(69) Budaya membaca belum berpihak kepada semua 

kalangan masyarakat 

(70) Peneliti berpegang kepada hipotesis yang telah diajukan. 

(71) Hal itu bergantung kepada apa yang dimaksud 

pemerolehan itu sendiri. 

Makna yang terkandung dalam Prep Gab-Bdmp setelah V 

ber-, antara lain Prep Gab-Bdmp bermakna ‘arah sasaran’ , ‘arah 

alat’, dan ‘arah sebab’ yang ketiga-tiganya menggunakan bentuk 

Prep Gab.Bdmp yang sama, yakni kepada.                   

 

4. 3. 3. 2. 2   Preposisi Gabungan-Berdampingan Setelah Verba  

         di-kan  

 Jenis Prep Gab-Bdmp setelah V di-kan ditemukan pada 

empat buah data kalimat. Prep Gab-Bdmp setelah V di-kan dalam 

data tersebut dapat digambarkan seperti berikut. 
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Jenis Prep Gab-Bdmp setelah V di-kan tersebut berupa 

gabungan antara kata ke dan pada yang telah padu menjadi kata 

majemuk kepada. Jenis V di-kan yang mendahului Prep Gab-Bdmp 

tersebut adalah V ‘Relasional’, sedangkan jenis Pel yang mengikuti-

nya adalah Pel-N. Jenis Pel-N ini berupa kata atau frasa (FAtr, FAps) 

dan perannya ada dua variasi, yakni ‘alat’ dan ‘sasaran’. Prep Gab-

Bdmp setelah V di-kan yang diikuti Pel-N tersebut dapat dberikan 

contoh berikut. 

 

(72) Pemilihan masalah ini harus didasarkan kepada 

argumentasi. 

(73) Saran-saran ini ditujukan kepada para peneliti berikutnya. 

(74) Proses pengambilan keputusan didasarkan kepada 

premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. 

 

Makna yang tercermin dalam Prep Gab-Bdmp setelah V di-

kan ini adalah Prep Gab-Bdmp yang bermakna ‘arah alat’ dan ‘arah 

sasaran’ yang keduanya menggunakan bentuk Prep Gab-Bdmp 

yang sama, yakni kepada. 

 

4. 3. 3. 2. 3   Preposisi Gabungan-Berdampingan Setelah Verba  

         meN-  

 Jenis Prep Gab-Bdmp setelah V meN- ditemukan pada satu 

buah data kalimat. Prep Gab-Bdmp setelah V meN- yang tercermin 

dalam kalimat pada data tersebut dapat digambarkan seperti 

berikut. 

VmeN- ‘Relasional’  Prep Gab-Bdmp kepada  Pel-N   Fr 

  ‘sasaran’ 

 

 Jenis Prep Gab-Bdmp setelah V meN- tersebut berupa 

gabungan antara kata ke dan pada yang telah padu menjadi kata 

majemuk kepada. Jenis V meN- yang mendahuluinya adalah V 

‘Relasional’. Sementara itu, jenis Pel yang mengikuti Prep Gab-
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Bdmp tersebut adalah Pel-N yang berupa frasa (FAtr) dan berperan 

‘sasaran’. Prep Gab-Bdmp setelah V meN- yang diikuti Pel-N 

tersebut dapat diperjelas dengan penampilan contoh kalimat di 

bawah ini. 

 (75)  Penelitian ini mengarah kepada kajian pragmatik. 

 Makna yang tercermin dalam Prep Gab-Bdmp kepada 

setelah V meN- tersebut adalah ‘arah sasaran’. 

 

4. 3. 3. 2. 4   Preposisi Gabungan-Berdampingan Setelah Verba  

         ter-  

 Jenis Prep Gab-Bdmp setelah V ter- ditemukan pada tujuh 

buah data kalimat. Prep Gab-Bdmp setelah V ter- dalam data 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 

Jenis Prep Gab-Bdmp setelah V ter- tersebut berupa 

gabungan antara kata ke dan pada yang telah padu menjadi kata 

majemuk kepada dan gabungan antara kata ke dan dalam menjadi 

ke dalam. Jenis V ter- yang mendahului Prep Gab-Bdmp tersebut 

adalah V ‘Relasional’. Sementara itu, jenis Pel yang mengikuti Prep 

Gab-Bdmp tersebut adalah Pel-N yang berupa kata atau frasa 

(FAdt, FAtr). Peran Pel-N tersebut ada tiga variasi, yakni ‘sebab’, 

‘sasaran’, dan ‘pengenal’. Prep Gab-Bdmp setelah V ter- yang 

diikuti Pel-N ini dapat diperjelas dengan contoh kalimat-kalimat 

berikut. 

(76) Semuanya itu tergantung kepada kita. 

(77) Tema tertentu terarah kepada pemerolehan jawaban atas  

 masalah penelitian. 

(78) Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif. 

 

Makna yang tercermin dalam Prep Gab-Bdmp setelah V ter- ini 

adalah Prep Gab-Bdmp kepada yang bermakna ‘ar ah sebab’, Prep 

Gab-Bdmp kepada yang bermakna ‘arah sasaran/tujuan’, dan Prep 

Gab-Bdmp ke dalam yang bermakna ‘arah pengenal’.  
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4. 3. 4   Preposisi Gabungan-Berpasangan 

 Jenis Prep Gab-Bps hanya dijumpai pada struktur V Baf ber-

. Hal tersebut ditemukan pada satu buah data kalimat. Prep Gab-

Bps setelah V ber- dalam data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

V ber-  ’Relasional’   Prep Gab-Bps   antara…sampai…   

Pel-Num   Fr   ’jumlah’ 

 

 Jenis Prep Gab-Bps setelah V ber- tersebut berupa gabungan 

kata antara dan kata sampai yang membentuk pasangan secara 

korelasional, yakni antara…sampai…. Unsur Prep Gab-Bps tersebut 

dipisahkan oleh salah satu unsur pusat pada frasa yang menduduki 

fungsi sintaksis Pel. Jenis Pel yang mengikuti Prep Gab-Bps dalam 

data tersebut adalah Pel-Num. Pel-Num ini berupa frasa (FAtr) 

yang unsur pusatnya berkategori numera sehingga frasa tersebut 

dapat dinyatakan sebagai FNum. Pel-Num tersebut memiliki peran 

‘jumlah’ dan mengandung ciri makna ‘jumlah 1’. Sementara itu, 

jenis V ber- yang mendahului Prep Gab-Bps tersebut adalah V 

‘Relasional’. Jenis Prep Gab-Bps setelah V ber- yang diikuti Pel-N 

tersebut dapat diberikan contoh kalimat berikut. 

 (79)  Nilai nitrat berkisar antara   0   sampai   11.30 Mg L-1. 

 Makna yang tercermin dalam Prep Gab-Bps 

antara…sampai… setelah V ber- ini adalah ‘rentang ukuran’. Jika Pel 

setelah V  Prep Gab-Bps bersifat lokatif (tempat), Prep Gab-Bps 

antara…sampai… tersebut akan menunjukkan makna ‘rentang 

jarak’. 

 

 

4. 4   Rangkuman 

 Jenis Pel setelah V  Prep ada lima, yakni Pel-N, Pel-V, Pel-

Adj, Pel-Num, dan Pel N-Ku. Pel-N setelah VDs  Prep Tgl berupa 

frasa, yakni FAtr, FAdt, dan FAps, sedangkan Pel-N setelah VDs  

Prep Gab-Bdmp berupa frasa, yakni FAps. Sementara itu, Pel-N 

setelah VBaf  Prep Tgl berbentuk kata (Kt Ds, Kt Trn), frasa (FAtr, 

FAps, FAdt), dan klausa (Kl.Tn). Pel-N setelah VBaf  Prep Baf 

berbentuk kata (Kt.Ds, Kt Trn) dan frasa (FAtr, FAps, FAdt), 

sedangkan Pel-N setelah VBaf  Prep Gab-Bdmp berupa kata (Kt 
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Ds, Kt Trn), frasa (FAtr, FAdt, FAps), dan klausa (Kl.Tn). Di samping 

itu, jenis Pel-V setelah VBaf  Prep Tgl berbentuk klausa (Kl.V) dan 

jenis Pel-Adj setelah VBaf  Prep Baf berupa kata (Kt Ds) yang 

berkategori Adj  dan jenis Pel-Num, baik setelah VBaf  Prep Tgl, 

setelah VBaf  Prep Baf, maupun setelah VBaf  Prep Gab-Bps 

berupa frasa (FAtr) yang unsur pusatnya berkategori Num 

sehingga dapat disebut FNum. Di samping itu jenis Pel N-Ku 

terdapat setelah VBaf  Prep Tgl dan setelah VBaf  Prep Baf. 

Dalam hal ini unsur pusat berkategori N dan atributnya berkategori 

Num yang menunjukkan makna ‘jumlah’. 

 Jenis Prep setelah V yang diikuti Pel ada empat jenis, yakni 

Prep Tgl,  Prep Baf, Prep Gab-Bdmp, dan Prep Gab-Bps. Jenis Prep 

Tgl dapat diikuti  jenis Pel-N, Pel-V,  Pel-Num, dan Pel N-Ku dan 

jenis Prep Baf dapat diikuti jenis Pel-N, Pel-Adj, Pel-Num, dan Pel 

N-Ku. Sementara itu, jenis Prep Gab-Bdmp hanya diikuti satu jenis 

Pel, yakni Pel--N, dan jenis Prep Gab-Bps juga hanya diikuti satu 

jenis Pel, yakni Pel-Num. 

 Prep dan Pel setelah V ada yang bersifat wajib dan ada 

yang bersifat tidak wajib. Prep yang bersifat wajib terjadi setelah 

VDs ‘Peristiwa Transisi’, V ber-(kan/an) ‘Proses’, ‘Peristiwa Transisi, 

dan ‘Relasional’, V meN- ‘Proses’ dan ‘Peristiwa Transisi’, dan V ter- 

(kan) ‘Aktivitas’, ‘Peristiwa Transisi’, dan ‘Relasional’, sedangkan 

Prep yang bersifat tidak wajib terjadi setelah V ‘Sensasi Fisik’ dan V 

‘Persepsi’. Sementara itu, Pel yang bersifat wajib terjadi setelah V 

ber-(kan/an) ‘Peristiwa Transisi’, ‘Persepsi’, dan ‘Relasional, V di-

(kan) ‘Persepsi’ dan ‘Relasional’, V ter- (kan) ‘Aktivitas’, ‘Peristiwa 

Transisi’ dan ‘Relasional’, sedangkan Pel yang tidak wajib terjadi 

setelah V ‘Proses’ dan V ‘Sensasi Fisik’.  
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