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BEBERAPA PENGERTIAN

 KALIMAT LUAS VS KALIMAT SEDERHANA 
(RAMLAN)

 KALIMAT MAJEMUK VS KALIMAT TUNGGAL
• Kalimat Tunggal: kalimat yang terdiri dari satu   buah 

klausa (terdiri dari satu informasi)
• Kalimat Majemuk: kalimat yang tediri dari dua klausa 

atau lebih (lebih dari satu informasi)



JENIS KALIMAT MAJEMUK
 Kalimat majemuk setara: hubungan antarklausa 

bersifat setara/ sejajar (kalimat majemuk koordinatif), 
klausa yang satu tidk merupakan bagian dari klausa 
lainnya.

 Kalimat majemuk bertingkat: hubungan antarklausa 
pembentuknya tidak setara, klausa yang satu 
merupakan bagian dari klausa lainnya.

 Kalimat majemuk campuran



KALIMAT MAJEMUK SETARA
 Kata Pengubungnya: dan, dan lagi, lagi pula, serta, 

lalu, kemudian, atau, tetapi, sedang (kan),  
melainkan,  sebaliknya, bahkan, malahan.

 Contoh:
1. Badannya kurus dan mukanya sangat pucat.

S                P        konj         S             P
2. Orang itu hidup dalam kemewahan, sedangkan

S             P                     Pel
tetangga-tetangganya hidup dalam kemewahan.

S                          P                Pel



KALIMAT MAJEMUK BERTINGKAT
 Kata penghubung antara lain: bahwa, ketika, sebelum, 

karena, asal.
 Contoh:
1. Ia mengakui bahwa ia jatuh cinta padaku. 

S           P         O___________
konj    S          P          Pel

(Ia mengakui hal itu)
2. Ia akan  membeli sepeda motor, jika gajinya naik.

S            P                            O            K______
konj     S         P



KALIMAT MAJEMUK CAMPURAN
 Terdiri dari minimal tiga pola kalimat, kedudukannya 

ada yang setara dan ada yang bertingkat.
 Contoh:
Siput harus memenangkan perlombaan itu

S                        P                                O
atau harus pergi dari rumah jika dia kalah.
konj (S)         P                  K           K_____

konj S P



HUBUNGAN MAKNA ANTARKLAUSA 
DALAM KALIMAT MAJEMUK
1. Penjumlahan  dan, lagipula, dll. (KMS)
2. Perturutan lalu, kemudian, dll. (KMS)
3. Pemilihan atau, dll. (KMS)
4. Perlawanan tetapi, meskipun, dll. (KMS)
5. Lebih bahkan, dll.
6. Waktu ketika, sewaktu, sesudah, dll.
7. Perbandingan daripada, seperti, dll.
8. Sebab karena, sebab, dll.



HUBUNGAN MAKNA ANTARKLAUSA 
DALAM KALIMAT MAJEMUK
9. Akibat sehingga, sampai, dll.
10. Syarat jika, asalkan, dll.
11. pengandaian seandainya, andaikata, dll.
12. Harapan agar, supaya, dll.
13. Penerang yang, tempat, dll.
14. Isi bahwa, apakah, dll.
15. Cara sambil, seraya, dll.
16. perkecualian kecuali, selain, dll.
17. kegunaan untuk, buat, dll.


