
Septia Sugiarsih 



 “Suatu ujaran yang terdiri atas subjek, predikat, objek, 

dan keterangan.” 

 

 Misal:  

 

 Saya sedang makan roti di rumah. 

kalimat 

klausa 



 Menurut Kridalaksana: 

 

 “Satuan gramatikal berupa berupa kelompok kata yang 
sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan 
mempunyai potensi untuk menjadi kalimat.” 

 

 Menurut Ramlan: 

 

 “satuan gramatik yang terdiri dari P, baik disertai S, O, Pel, 
dan Ket atau tidak.” 

 (S) P (O), (Pel), (Ket) 



 
Klausa Nominal  

Klausa Verbal 

Klausa Bilangan 

Klausa Depan 

KV  ajektif 

KV intransitif 

KV aktif 

KV reflektif 

KV resiprok 



“klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frase 

golongan nominal. 

 

Contoh: 

  Ia guru IPA 

 Yang dibeli pedagang itu kayu 

 



a. Klausa Verbal yang Ajektif 
 “klausa yang predikatnya dari kata golongan verbal 

yang termasuk kategori sifat sebagai pusatnya.” 

 

 contoh: 

  Rumahnya sangat luas 

  Motornya sangat mahal 

  Rumahnya indah sekali 

 

 



“Klausa yang predikatnya dari kata golongan kata kerja 

intransitif sebagai unsur intinya.” 

 

 

Misalnya: 

 Burung merpati sedang terbang di angkasa 

 Adikku sedang bermain-main di halaman 

 Pesawat Lion Air belum mendarat di  Adisucipto 



“Klausa yang predikatnya dari kata golongan verbal yang 

transitif sebgai unsur intinya. 

 

Misalnya: 

 Ibuku sedang mencuci piring 

Pamanku sedang mengajarkan bahasa Indonesia 

Guru-guruku sedang mengikuti pelatihan PIPS 



“Klausa yang predikatnya dari kata verbal yang tergolong 

kata kerja reflektif.” 

 

Contoh: 

 Mereka sedang mendinginkan diri 

 Anak-anak itu sedang menyelamatkan diri 

 Kakek Ady telah mengobati penyakitnya 

 



“ Klausa yang predikatnya dari kata golongan verbal yang 

termasuk kata kerja resiprok.” 

 

 

Contoh: 

Mereka saling melempar batu 

Mereka tolong-menolong di sungai 

Anak-anak itu ejek-mengejek di sekolah 



“klausa yang predikatnya dari kata atau frase 
golongan bilangan” 

 

 

Contoh: 

Kaki meja itu empat buah 

Kaki kuda itu lima buah 

 



“klausa yang predikatnya dari kata atau frase 
depan yang diawali kata depan sebagai 
penanda.” 

 

Contoh: 

Baju dinas itu untuk pegawai pemda 

Mobil itu dari Amerika 

Makanan lezat itu buat adik-adikmu 



 


