
BAHAN AJARBAHAN AJAR
SINTAKSIS BAHASA SINTAKSIS BAHASA 

INDONESIAINDONESIA
(FRASA)(FRASA)

4 SKS4 SKS4 SKS4 SKS
DraDra. . NunungNunung SitaresmiSitaresmi, , M.PdM.Pd..

FPBS UPIFPBS UPI



Apa itu sintaksisApa itu sintaksis

Sitindoan: Sintaksis ialah cabang dari tata Sitindoan: Sintaksis ialah cabang dari tata 
bahasa yang mempelajari hubungan kata bahasa yang mempelajari hubungan kata 
atau kelompok kata dalam kalimat dan atau kelompok kata dalam kalimat dan 
menerangkan hubunganmenerangkan hubungan--hubungannya hubungannya menerangkan hubunganmenerangkan hubungan--hubungannya hubungannya 
yang terjadi.yang terjadi.
Ramlan: Sintaksis ialah cabang dari ilmu Ramlan: Sintaksis ialah cabang dari ilmu 
bahasa yang membicarakan selukbahasa yang membicarakan seluk--beluk beluk 
wacana, kalimat, klausa, dan frasa.wacana, kalimat, klausa, dan frasa.



Satuan SintaksisSatuan Sintaksis

Kata Kata �� frasa frasa �� klausa klausa �� kalimat kalimat ��
wacanawacana
Kata memiliki potensi untuk berdiri sendiri, Kata memiliki potensi untuk berdiri sendiri, 
misalnya kata misalnya kata sudah sudah sebagai jawaban dari sebagai jawaban dari misalnya kata misalnya kata sudah sudah sebagai jawaban dari sebagai jawaban dari 
pertanyaan “Sudahkah Anda makan?”pertanyaan “Sudahkah Anda makan?”
Kata dapat diletakkan di awal, tengah, dan Kata dapat diletakkan di awal, tengah, dan 
akhir, misalnya “akhir, misalnya “KemarinKemarin Laras membeli Laras membeli 
buku”; “Laras buku”; “Laras kemarinkemarin membeli buku”, membeli buku”, 
“Laras membeli buku “Laras membeli buku kemarinkemarin”.”.



FRASAFRASA

1. Pengertian Frasa1. Pengertian Frasa
2. Klasifikasi Frasa2. Klasifikasi Frasa

a. Berdasarkan Unsur Pembentuka. Berdasarkan Unsur Pembentuk
1) kata + Kata : baju baru1) kata + Kata : baju baru1) kata + Kata : baju baru1) kata + Kata : baju baru
2) frasa + frasa : baju baru anak itu2) frasa + frasa : baju baru anak itu
3) kata + frasa atau frasa + kata :3) kata + frasa atau frasa + kata :

gedung perpustakaan itugedung perpustakaan itu



b. Berdasarkan Persamaan Distribusinyab. Berdasarkan Persamaan Distribusinya
1)1) Frasa Endosentrik Frasa Endosentrik 

sedang membaca, buku barusedang membaca, buku baru
2) Frasa Eksosentrik2) Frasa Eksosentrik2) Frasa Eksosentrik2) Frasa Eksosentrik

di Bandung, dari Bandungdi Bandung, dari Bandung



c. Berdasarkan Sifat Hub. Internalc. Berdasarkan Sifat Hub. Internal

1)1) Frasa Koordinatif : ayah ibuFrasa Koordinatif : ayah ibu
2)2) Frasa Atributif : sedang membacaFrasa Atributif : sedang membaca
3)3) Frasa Apositif : Bogor, kota hujanFrasa Apositif : Bogor, kota hujan

Frasa Objektif : menulis bukuFrasa Objektif : menulis buku4)4) Frasa Objektif : menulis bukuFrasa Objektif : menulis buku
5)5) Frasa Direktif : di JakartaFrasa Direktif : di Jakarta
6)6) Frasa Konektif : (adikku) Frasa Konektif : (adikku) menjadi doktermenjadi dokter



Kategori FrasaKategori Frasa
1.1. Frasa NominalFrasa Nominal
a.a. Pengertian: memiliki distribusi sama dengan KB : baju baru Pengertian: memiliki distribusi sama dengan KB : baju baru ��

bajubaju
b.b. Struktur: Struktur: 

N + N : adik sayaN + N : adik saya
N + V : teman berjuangN + V : teman berjuang
N + A : rumah mewahN + A : rumah mewahN + A : rumah mewahN + A : rumah mewah
N + Nu : ayam dua ekorN + Nu : ayam dua ekor
N + FP : beras dari CianjurN + FP : beras dari Cianjur
Ar + N : sang kancilAr + N : sang kancil
yang + N/V/A/Nu/FP : yang itu, yang sedang bekerja, yang cantik, yang + N/V/A/Nu/FP : yang itu, yang sedang bekerja, yang cantik, 
yang empat buah, yang dari Surabayayang empat buah, yang dari Surabaya
Nu + N : tiga orang mahasiswaNu + N : tiga orang mahasiswa



c. Maknac. Makna
1)1) Penambahan: adik kakakPenambahan: adik kakak
2)2) Pemilihan: senin atau selasaPemilihan: senin atau selasa
3)3) Kesamaan: Bandung. kota kembangKesamaan: Bandung. kota kembangKesamaan: Bandung. kota kembangKesamaan: Bandung. kota kembang
4)4) Penjelas: rumah bagusPenjelas: rumah bagus
5)5) Pembatas: cincin emasPembatas: cincin emas
6)6) Penunjuk: bangunan ituPenunjuk: bangunan itu
7)7) Jumlah: sepuluh ekor ayamJumlah: sepuluh ekor ayam
8)8) Sebutan: Bapak MenteriSebutan: Bapak Menteri



2. Frasa Verbal2. Frasa Verbal
a.a. Pengertian: memiliki distribusi yang sama dengan KK: sedang Pengertian: memiliki distribusi yang sama dengan KK: sedang 

menulis menulis �� menulismenulis
b.b. Struktur:Struktur:

V + V : makan dan minumV + V : makan dan minum
Ad + V : belum pulangAd + V : belum pulang

c.c. MaknaMakna
1) Penambahan: makan dan minum1) Penambahan: makan dan minum1) Penambahan: makan dan minum1) Penambahan: makan dan minum
2) Pemilihan: membaca atau menulis2) Pemilihan: membaca atau menulis
3) Ragam3) Ragam

a) kemungkinan: mungkin masih tidura) kemungkinan: mungkin masih tidur
b) kemampuan: dapat dikerjakanb) kemampuan: dapat dikerjakan
c) kepastian: pasti datangc) kepastian: pasti datang
d) keinginan: ingin bekerjad) keinginan: ingin bekerja
e) kesediaan: sanggup bekerjae) kesediaan: sanggup bekerja
f) keharusan: harus menghapalf) keharusan: harus menghapal
g) keizinan: boleh pulangg) keizinan: boleh pulang



4) Aspek4) Aspek
a) futuratif (akan berlangsung): akan a) futuratif (akan berlangsung): akan 

berangkatberangkat
b) duratif (sedang berlangsung): b) duratif (sedang berlangsung): 

sedang mandisedang mandisedang mandisedang mandi
c) perfektif (sudah berlangsung): telah c) perfektif (sudah berlangsung): telah 

diumumkandiumumkan
d) frekuentif (berkalid) frekuentif (berkali--kali): sering pergikali): sering pergi
e) negatif: belum bekerjae) negatif: belum bekerja



3. 3. FrasaFrasa AdjektivalAdjektival

FrasaFrasa adjektivaladjektival adalahadalah frasafrasa yang yang 
mempunyaimempunyai distribusidistribusi yang yang samasama dengandengan
katakata sifatsifat atauatau adjektivaadjektiva sebagaisebagai intiinti..
ContohContoh::ContohContoh::
WanitaWanita ituitu gemukgemuk sekalisekali..
WanitaWanita ituitu gemukgemuk ..



StrukturStruktur FrasaFrasa

1.1. AA ++ AA �� putihputih bersihbersih
AA ++ AdAd kuruskurus sekalisekali2.2. AA ++ AdAd �� kuruskurus sekalisekali

3.3. AdAd ++ AA �� sudahsudah sembuhsembuh



MaknaMakna FrasaFrasa
11.. penjumlahanpenjumlahan �� cantikcantik molekmolek
22.. pemilihanpemilihan �� malasmalas atauatau rajinrajin
33.. tingkattingkat sangatsangat mahalmahal33.. tingkattingkat �� sangatsangat mahalmahal
44.. negatifnegatif �� tidaktidak senangsenang
55.. aspekaspek �� masihmasih malasmalas
66.. modalitasmodalitas �� pastipasti murahmurah



44.. FrasaFrasa NumeraliaNumeralia

FrasaFrasa numeralianumeralia adalahadalah frasafrasa yang yang 
memilikimemiliki distribusidistribusi yang yang samasama dengandengan katakata
bilanganbilangan atauatau numeral.numeral.
contohcontoh::contohcontoh::
KambingKambing ituitu duadua ekorekor..
KambingKambing ituitu duadua..



StrukturStruktur FrasaFrasa

1.1. NuNu ++ PenyukatPenyukat �� duadua ekorekor
NuNu ++ AdAd limalima sajasaja2.2. NuNu ++ AdAd �� limalima sajasaja

3.3. AdAd ++ NuNu �� tinggaltinggal duadua



MaknaMakna FrasaFrasa

1.1. JumlahJumlah �� enamenam lembarlembar
PembatasPembatas hanyahanya duadua2.2. PembatasPembatas �� hanyahanya duadua

3.3. KualitasKualitas �� serbaserba tigatiga



55.. FrasaFrasa PreposisionalPreposisional

FrasaFrasa preposisionalpreposisional adalahadalah frasafrasa yang yang 
diawalidiawali katakata depandepan ((preposisipreposisi) ) sebagaisebagai
penandapenanda, , diikutidiikuti katakata atauatau frasafrasa lain lain 
sebagaisebagai petandapetanda ((aksisnyaaksisnya).).sebagaisebagai petandapetanda ((aksisnyaaksisnya).).
ContohContoh::
TemankuTemanku barubaru datangdatang daridari SurabayaSurabaya..
OrangOrang ituitu daridari CiamisCiamis..



MaknaMakna FrasaFrasa

1.1. AlatAlat �� atasatas namanama keluarganyakeluarganya
2.2. Cara Cara �� secarasecara gotonggotong--royongroyong
3.3. AsalAsal �� daridari BandungBandung

PesertaPeserta dengandengan adiknyaadiknya4.4. PesertaPeserta �� dengandengan adiknyaadiknya
5.5. PelakuPelaku �� oleholeh dosennyadosennya
6.6. PenderitaPenderita �� akanakan isinyaisinya
7.7. PenerimaPenerima �� bagibagi anaknyaanaknya



8. 8. KeberadaanKeberadaan �� didi rumahrumah
9. 9. PerbandinganPerbandingan �� sepertiseperti orangorang ketakutanketakutan
10. 10. SebabSebab �� karenakarena tekanantekanan hiduphidup
11. 11. PerkecualianPerkecualian kecualikecuali sayasaya11. 11. PerkecualianPerkecualian �� kecualikecuali sayasaya
12. Batas 12. Batas AkhirAkhir �� sampaisampai larutlarut malammalam
13. 13. AntaraAntara �� antarsesamaantarsesama sahabatsahabat
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