
Makna Unsur 
Pengisi S



1. Pelaku
2. Sebab
3. Alat
4. Tempat
5. Hasil
6. Penderita
7. Keadaan
8. Terjumlah
9. Dikenal
10. Penerima



Orang tua itu mengajarkan 
kebaikan.

Subjek pada kalimat di atas dapat 
diketahui dengan mengajukan 
pertanyaan siapa yang melakukan?

1. PELAKU



2. SEBAB

Hasil UN DIY mengecewakan para orang 
tua.

 Subjek pada kalimat di atas bermakna sebab, 
yaitu penyebab kekecewaan para orang tua. 

Para orang tua di DIY kecewa karena hasil 
UN

 Kata karena menandakan makna sebab.



3. ALAT

Pisau ini dapat digunakan untuk 
memotong kayu.

 Makna pengisi S pada kalimat di atas 
dapat diketahui dengan mengajukan 
pertanyaan kayu ini dapat dipotong 
dengan apa? 



4. TEMPAT

- Lahan itu tidak boleh dibangun gedung 
bertingkat.

- Candi Prambanan banyak dikunjungi turis 
mancanegara.

 Unsur pengisi S pada kalimat di atas 
menyatakan makna tempat. 



5. HASIL

 Meja itu dibuat oleh ayah. 
 Baju ini dijahit oleh kakak.
 Bangunan magah itu diciptakan pada 

abad ke-18 masehi.



6. PENDERITA

 Dipukul oleh adik kucing itu.
 Pohon-pohon itu ditebang oleh penebang liar. 
 Banyak sekali fasilitas umum dirusak oleh 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
 Makna pengisi S dapat diketahui dengan 

mengajukan pertanyaan apa atau siapa yang 
menderita akibat perbuatan yang dinyatakan 
pada P. 



7. KEADAAN

 Mukanya memerah.
 Sikapnya acuh tak acuh.
 Anak itu selalu gembira. 
 Makna pengisi S dapat diketahui dengan 

melihat P, yaitu menerangkan makna 
keadaan. 



8. TERJUMLAH

 Ayamku berjumlah lima ekor.
 Rumah itu tiga lantai.
 S pada kalimat di atas menyatakan makna 

terjumlah yang jumlahnya dinyatakan 
pada P. 



9. DIKENAL

 Bapak seorang guru SD.
 Lapangan itu milik pemerintah.
 Makna unsur pengisi S pada kalimat di 

atas adalah menyatakan makna dikenal. 
Hal ini dapat dilihat melalui tanda 
pengenal yang ada pada P. 



10. PENERIMA

 Ia selalu dikirimi uang oleh ayahnya. 
 Ikan-ikan hias itu diberikan makan setiap 

pagi. 
 Mahasiswa yang berprestasi akan diberi 

hadiah. 


