
 

 

11 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berjudul Kemampuan Menggunakan Nomina pada Fungsi dan 

Peran Kalimat dalam Karangan Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 3 Purwokerto 

berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, baik dari objek penelitian maupun 

pembahasannya. Peneliti menemukan dua penelitian yang masing-masing dilakukan 

oleh Sukarti (1998) dan Noviana Windyastuti (2000). Penelitian Sukarti (1998) diberi 

judul “Pola Struktur Peran Sintaksis Kalimat Nominal dalam Bahasa Indonesia”. 

(Universitas Muhammadiyah Purwokerto). Tujuan penelitian : (1) Mendeskripsikan 

pola struktur peran sintaksis pada kalimat tunggal berpredikat nominal, (2) 

Mendeskripsikan pola struktur peran sintaksis pada kalimat tunggal berpredikat 

adjektival, (3) Mendeskripsikan pola struktur peran sintaksis pada kalimat tunggal 

berpredikat numeral, (4) Mendeskripsikan pola struktur peran pada kalimat tunggal 

berpredikat preposisional. Dalam penelitian ini, Sukarti berusaha memaparkan hasil 

analisisnya dengan menggunakan kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat-kalimat 

sehingga mempermudah penulis dalam menginformasikan hasil penelitian kepada 

pembaca. Metode dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, data, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik penganalisisan data, teknik penyajian hasil analisis, 

serta populasi dan sampel. 

Penelitian Noviani Windyastuti (2000) diberi judul “Kajian Morfologik 

Nomina dalam Novel “Sampai Maut Memisahkan Kita” Karya Mira W”. (Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto). Tujuan Penelitian: (1) Mendeskripsikan proses 
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pembentukan nomina secara morfologik, (2) Menemukan makna-makna gramatikal 

yang dihasilkan oleh nomina yang terdapat dalam novel “Sampai Maut Memisahkan 

Kita” karya Mira W, (3) Menemukan jenis-jenis nomina yang terdapat dalam novel 

“Sampai Maut Memisahkan Kita” karya Mira W. Penelitian ini juga termasuk 

penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses pembentukan nomina secara morfologik, menemukan makna-

makna gramatikal yang dihasilkan oleh nomina yang terdapat dalam novel “Sampai 

Maut Memisahkan Kita” karya Mira W, menemukan jenis-jenis nomina yang terdapat 

dalam novel “Sampai Maut Memisahkan Kita” karya Mira W. Metode Penelitian ini 

meliputi sasaran penelitian, instrumen penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Kedua Penelitian di atas, sama-sama menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan penskoran kriteria untuk 

menganalisis kemampuan siswa menggunakan nomina dalam kalimat. Data penelitian 

ini berupa karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Purwokerto. Penelitian ini juga 

bisa dikatakan sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

 

B. Nomina 

1. Pengertian Nomina 

Nomina sering disebut juga dengan kata benda. Nomina dapat dilihat dari tiga 

segi, yakni segi semantis, segi sintaksis, dan segi bentuk. Dari segi semantis, nomina 

mengacu pada manusia, binatang, benda, konsep atau pengertian. Dengan demikian, 
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kata seperti guru, kucing, meja, dan kebangsaan merupakan kata nomina. Dari segi 

sintaksisnya, nomina mempunyai ciri-ciri yaitu (a) dalam kalimat yang predikatnya 

verba, nomina cenderung menduduki fungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap, (b) 

nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarnya ialah bukan, 

(c) nomina umumnya dapat diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung maupun 

dengan diantarai oleh kata yang. Dari segi bentuknya, nomina mempunyai ciri-ciri 

yakni (a) terdiri dari satu morfem, (b) dapat diturunkan dengan afiksasi, pengulangan, 

dan pemajemukan. Dilihat dari kedua ciri tersebut, bentuk nomina ada dua yaitu: (a) 

nomina dasar,  dan (b) nomina turunan (Alwi, 2003: 213-218). 

Sementara itu, Muslich (2007:121-122) mengatakan bahwa nomina adalah 

segala macam kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan “yang + kata sifat”. 

Dari segi semantis, nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, 

atau konsep. Nomina dari segi sintaksisnya, nomina yang bercirikan (a) sebagai 

fungtor subjek, objek, pelengkap dalam kalimat yang berpredikat verba, (b) tak bisa 

dibentuk ingkarkan dengan kata tidak, melainkan kata bukan, (c) secara langsung atau 

tidak, lazimnya bisa diikuti ajektiva dengan perantara yang. Nomina dilihat dari 

bentuknya, terdiri dari nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar ada dua 

macam, yaitu nomina dasar umum dan nomina dasar khusus. Nomina turunan dapat 

diturunkan dengan afiksasi, perulangan, dan pemajemukan. 

Nomina merupakan kata benda. Dengan demikian dari segi semantis, nomina 

adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau 

pengertian. Nomina dari segi sintaksisnya, ada dua segi yakni perilaku nomina sebagai 

pembentk frasa dan perilaku nomina sebagai pembentuk klausa. Jika dilihat dari segi 

bentuknya, nomina terdiri atas dua macam, yakni nomina dasar dan nomina turunan. 
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Penurunan nomina ini dilakukan dengan afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan 

(Badru, 2000:14-15).  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nomina merupakan kata benda. 

Dari segi semantis, nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, 

dan konsep. Dari segi sintaksis, nomina ada dua segi yaitu perilaku nomina sebagai 

pembentuk frasa dan perilaku nomina sebagai pembentuk klausa. Dari segi bentuknya 

terdiri dari dua macam, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar terdiri 

dari nomina dasar umum dan nomina dasar khusus. Nomina turunan diturunkan 

dengan afiksasi, reduplikasi atau perulangan, dan pemajemukan. 

 

2. Sudut Pandang Tentang Nomina  

Nomina dapat dilihat dari tiga segi, yakni segi semantis, segi sintaksis, dan 

segi bentuk. Nomina dari segi fitur semantik ada dua jenis nomina, yaitu nomina yang 

mengandung fitur semantik universal dan nomina yang mengandung fitur semantik 

kodrati. Nomina dari segi fitur segi sintaksis terdiri dari perilaku nomina sebagai 

pembentuk frasa dan perilaku nomina sebagai pembentuk klausa. Nomina dari segi 

bentuknya ada dua jenis, yakni nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar 

terdiri dari dua, yaitu nomina dasar khusus dan nomina dasar umum. Nomina turunan 

dapat diturunkan dengan afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. 

 

a. Nomina dari Segi Fitur Semantik 

1) Nomina yang Mengandung Fitur Semantik Universal 

Nomina yang mengandung fitur semantik universal biasanya mengandung 

makna yang bersifat umum. Maksud dari hal tersebut bahwa seluruh masyarakat 

umum bisa memahami makna yang dikandung makna kata tersebut (Chaer, 
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2013:114). Nomina atau kata benda dalam bahasa Indonesia yang memiliki fitur 

semantik  universal, misalnya kata “kuda”. Dalam budaya manusia kata tersebut 

memiliki makna binatang yang berkaki empat, memiliki mata yang jumlahnya dua, 

warna tubuh yang berenaka ragam seperti hitam, putih, coklat, atau abu-abu. Dengan 

kata lain, masyarakat umum bisa memahami makna dari kata “kuda” (Alwi, 2003 :  

214). 

Selain pendapat di atas, Chaer (2012: 158) juga mendefinisikan bahwa nomina 

fitur semantik universal berkaitan dengan budaya masing-masing pemakai bahasa. 

Nomina yang memiliki fitur semantik universal ialah kata “anak”. Dalam budaya 

bahasa Indonesia, kata tersebut memiliki makna bisa anak laki-laki maupun anak 

perempuan. Makna lain dari kata “anak”  adalah anak yang sudah dewasa maupun 

yang belum dewasa. Oleh karena itu, fitur semantik universal berkaitan dengan  

makna kata dari pemakai bahasa itu sendiri. 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nomina yang 

mengandung fitur semantik universal ialah nomina yang mengandung makna bersifat 

umum. Masyarakat umum bisa memahami makna yang dikandung makna kata 

tersebut. Fitur semantik universal berkaitan dengan budaya masing-masing pemakai 

bahasa. Masing-masing pemakai bahasa memiliki budaya yang berbeda-beda, 

sehingga makna dari kata yang dipakai berbeda juga dengan maknanya. Dengan 

demikian, fitur semantik universal berkaitan dengan makna kata dari pemakai bahasa 

itu sendiri.  

 

2) Nomina yang Mengandung Fitur Semantik Kodrati 

Nomina yang bersifat kodrati ini biasanya nomina atau kata benda yang 

berkaitan dengan kegiatan yang lumrah pada kata tersebut. Kata “jeruk” mengandung 
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fitur semantik kodrati yang berupa warna, ukuran, berat, dan bentuk yang bundar. 

Tidak ada jeruk yang bentuknya memanjang. Hal ini yang bersifat kodrati, bahwa 

semua jenis jeruk pasti mempunyai bentuk yang bundar. Oleh karena itu, fitur ini 

tidak terjadi penyimpangan dari sifta kodrati kata tersebut. Ciri nomina yang 

mengandung fitur semantik kodrati ialah nomina yang memiliki ciri semantis yang 

mengacu pada tempat, waktu, alat untuk melakukan perbuatan, dan cara melakukan 

perbuatan (Alwi, 2003:214-219). 

Chaer (2012: 156) mengatakan bahwa nomina yang mengandung fitur 

semantik kodrati ialah menyangkut kegiatan yang bisa dilakukan pada kata tersebut. 

Dengan kata lain, berkaitan dengan kegiatan yag lumrah pada kata tersebut. Fitur ini 

juga tidak terjadi adanya penyimpangan dari kata yang dipakai. Kata “meja” 

mengandung fitur semantik kodrati yang bentuknya datar atau rata, tidak memiliki 

rongga, dan biasanya untuk meyimpan benda. Hal ini bersifat kodrati, karena pada 

dasarnya semua jenis meja tidak memiliki rongga. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nomina yang mengandung fitur 

semantik kodrati ialah nomina yang berkaitan dengan kegiatan yang lumrah. Dengan 

kata lain, menyangkut kegiatan yang bisa dilakukan oleh kata tersebut. Fitur ini juga 

tidak tejadi adanya penyimapangan darai kata yang dipakai. Fitur ini bersifat kodrati. 

Ciri nomina yang mengandung fitur semantik kodrati ialah nomina yang memiliki ciri 

semantis yang mengacu pada tempat, waktu, alat untuk melakukan perbuatan, dan 

cara melakukan perbuatan. 

Tabel 1. Nomina dari Segi Fitur Semantis 

No. Nomina dari Segi Perilaku Semantik Contoh Data 

1. Nomina yang mengandung fitur semantik universal Balon 

2. Nomina yang mengandung fitur semantik kodrati Pensil 
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b. Nomina dari Segi Fitur Sintaksis 

1) Perilaku Nomina sebagai Pembentuk Frasa 

Menurut Badru (2000:72), perilaku nomina sebagai pembentuk frasa 

mempunyai ciri-ciri secara khusus. Ciri-ciri tersebut berupa yakni dalam frasa 

nominal, nomina berfungsi sebagai inti frasa. Sebagai inti frasa, nomina menduduki 

bagian utama, sedangkan pewatasnya berada di muka atau di belakangnya. Pada frasa 

adjektiva, nomina hanya sebagai pewatas. Dengan adanya ciri-ciri tesebut, adapun 

contoh perilaku nomina sebagai pembentuk frasa. 

Contoh dari perilaku nomina sebagai pembentuk frasa seperti berikut. Kata 

rumah yang berupa nomina. Jika dirangkaikan dengan adjektiva besar membentuk 

frasa nomina rumah besar. Pada frasa rumah besar tersebut, nomina rumah berfungsi 

sebagai inti frasa dan adjektiva besar berfungsi sebagai atributnya (Badru, 2000:72). 

Selain pendapat Badru, Verhaar (2012:293) mengatakan bahwa frasa nominal terdiri 

atas nomina induk dan atribut. Atribut dapat berupa nomina, jadi tipe frasa dengan 

atribut yang demikian berupa nomina diikuti nomina. Nomina frasa rumah bupati, 

nomina rumah berfungsi sebagai inti frasa dan nomina bupati sebagai atributnya. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa nomina dipakai sebagai unsur inti 

pembentuk frasa. Nomina yang berfungsi sebagai unsur inti pembentuk frasa dapat 

diikuti atau didahului oleh atribut-atribut yang berupa nomina, verba, adjektiva, 

adverbia, numeralia, pronomina, preposisi dan sebagainya. Pada frsaa adjektiva, 

nomina hanya sebagai pewatas. Dengan kata lain, nomina didahului adjektiva. 

Sehubungan dengan hal itu, struktur kategori frasa digolongkan menjadi beberapa tipe 

seperti berikut ini. 
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a) Nomina Diikuti oleh Nomina 

Pada pembentuk frasa, nomina dapat diikuti oleh nomina pula. Contoh kalimat 

yang merupakan pemakaian frasa nomina baik inti frasa maupun atributnya berupa 

nomina. Pada kalimat ini, bagian yang cetak miring merupakan frasa nomina yang 

dibentuk oleh nomina dan nomina. Kalimatnya adalah Burung merpati memiliki alat 

keseimbangan. Pada frasa burung merpati, burung sebagai inti frasa, sedangkan 

merpati sebagai atributnya. Begitu pun sebaliknya, pada frasa alat keseimbangan, kata 

alat sebagai inti frasa, sedangkan kata keseimbangan sebagai atributnya (Badru, 

2000:73). 

 

b) Nomina Diikuti oleh Verba 

Badru (2000:74) mengatakan bahwa sebagai pembentuk frasa, selain diikuti 

oleh nomina. Nomina dapat pula diikuti oleh verba. Pada contoh kalimat ini, 

pemakaian frasa nomina yang menjadi inti frasanya berupa nomina, sedangkan 

atributnya berupa verba. Kalimatnya adalah Orang yang terbiasa menulis di meja tulis 

yang terlalu rendah pada masa pertumbuhannya dapat menyebabkan tubuhnya 

bungkuk. Pada frasa meja tulis, meja sebagai inti nomina dan tulis sebagai atribut 

verba. 

 

c) Nomina Diikuti oleh Adjektiva 

Selain dapat diikuti oleh nomina dan verba, nomina dapat pula diikuti oleh 

adjektiva. Pada kalimat ini, merupakan pemakaian frasa nomina yang inti frasa berupa 

nomina dan atribut berupa adjektiva. Kalimatnya adalah Katak dewasa hidup di darat, 

pernapasannya dengan paru-paru. Pada nomina frasa katak dewasa, kata katak sebagai 

inti nomina. Kata dewasa sebagai atribut adjektiva (Badru, 2000:74). 
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d) Nomina Didahului Adjektiva 

Alwi (2003: 216) mengatakan bahwa selain sebagai unsur pembentuk frasa 

nomina. Nomina juga dapat menjadi unsur pembentuk frasa adjektiva, yakni sebagai 

unsur pewatas. Kata biru langit, hijau daun, merah darah, merupakan nomina yang 

menjadi unsur pembentuk frasa adjektiva. Dari contoh-contoh tersebut, dapat 

diketahui bahwa dalam frasa nominal, nomina dapat menjadi sebagai inti frasa. Selain 

itu juga, dapat pula menjadi pewatas. Akan tetapi, dalam frasa adjektiva, nomina 

hanya sebagai pewatas.  

 

2) Perilaku Nomina sebagai Pembentuk Klausa 

Dalam tataran klausa, nomina dapat menempati tempat kosong. Tempat 

kosong yang dimaksud adalah kerangka struktur klausa yang berada dalam tataran 

sintaksis. Kerangka struktur klausa ini bersifat formal relasional. Hal ini dimaksudkan 

seperti struktur fungsi sintaksis diantaranya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan 

keterangan. Berikut ini fungsi-fungsi sintaksis yang diisi oleh nomina (Badru, 

2000:75). 

 

a) Nomina Menempati Fungsi Subjek 

Fungsi subjek biasanya letaknya di awal kalimat. Fungsi subjek berupa nomina 

maupun frasa nomina. Seperti contoh kalimat, yakni Dengan demikian, benda dapat 

dipindahkan sesuai kehendak kita. Contoh tersebut merupakan pemakaian nomina 

yang berfungsi sebagai subjek. Bagian kalimat yang bergaris bawah dan bercetak 

miring tebal merupakan frasa nomina yang menduduki fungsi subjek (S). Pada kalimat 

di atas, kata benda menduduki fungsi subjek. Kata “dengan demikian” bukan subjek, 
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melainkan konjungsi antar kalimat. Meskipun letaknya di awal kalimat, kata “dengan 

demikian” tidak bisa menduduki fungsi subjek. 

 

b) Nomina Menempati Fungsi Predikat 

Nomina yang menduduki fungsi predikat tidak sedikit. Kalimat yang 

menduduki fungsi predikat ialah Ayahku seorang guru. Pada kalimat tersebut, bagian 

kalimat yang bergaris bawah dan bercetak miring tebal merupakan frasa nomina. 

Frasa nomina tersebut menduduki fungsi sebagai predikat (P). Pada kata seorang guru 

menempati fungsi sebagai predikat. Kata “ayahku” sebagai fungsi subjek (Chaer, 

2008:21). 

 

c) Nomina Menempati Fungsi Objek 

Alwi (2003:217) mengatakan bahwa tidak sedikit nomina dalam 

pemakaiannya menduduki fungsi sebagai objek. Pada kalimat ini, yang bergaris 

bawah dan bercetak miring merupakan frasa nomina yang menduduki fungsi  objek  

(O).  Kalimatnya yakni Swastanisasi  membutuhkan  uang. Kata uang, menempati 

fungsi objek. Hal itu disebabkan kata “membutuhkan” merupakan verba transitif yang 

berfungsi sebagai predikat. Dengan demikian, yang menduduki fungsi objek ialah kata 

uang. 

 

d) Nomina Menempati Fungsi Pelengkap 

Selain menduduki ketiga fungsi di atas, terdapat pula nomina yang menduduki 

fungsi pelengkap. Pada kalimat ini, merupakan pemakaian nomina yang berfungsi 
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sebagai pelengkap. Kalimatnya adalah Tapai merupakan hasil peragian singkong. 

Frasa hasil peragian singkong bukan menempati fungsi objek, melainkan menempati 

fungsi pelengkap. Dikatakan demikian, karena struktur kalimat di atas tidak bisa 

dipasifkan dan frasa hasil peragian singkong tidak bisa menjadi subjek. Fungsi 

pelengkap hampir sama dengan fungsi objek. Fungsi objek keberadaannya ditentukan 

oleh verba transitif, sedangkan fungsi pelengkap keberadaannya ditentukan oleh faktor 

„keharusan‟ untuk melengkapi predikat yang berupa verba intransitif (Badru, 

2000:77). 

 

e) Nomina Menempati Fungsi Keterangan 

Nomina tidak hanya menduduki fungsi sebagai subjek dan objek. Nomina juga 

menduduki sebagai fungsi keterangan. Pada kalimat ini, merupakan pemakaian 

nomina yang berfungsi sebagai keterangan. Kalimatnya adalah Kami baru  saja  

kembali  dari Padang.  Frasa nomina dari Padang, menempati fungsi keterangan 

pelaku. Hal ini disebabkan menerangkan pelaku yang disebutkan predikat. Dari 

penjelasan nomina dari segi fitur sintaksis tersebut, Badru (2000:73) mengatakan 

bahwa ada contoh data dari perilaku nomina sebagai pembentuk frasa dan perilaku 

nomina sebagai pembentuk klausa sebagai berikut. 

Tabel 2. Perilaku Nomina sebagai Pembentuk Frasa 

 

No. Nomina sebagai Inti Contoh Data 

1. Nomina diikuti oleh nomina otak manusia dan hewan bertulang 

punggung serta perkembangannya 

2. Nomina diikuti oleh verba pada zat makanan terjadi oksidasi sehingga 

dihasilkan energi yang diperlukan aktivitas 

hidup 

3. Nomina diikuti oleh adjektiva penguapan akan lebih cepat pada udara 

panas 
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No Nomina sebagai Pewatas/Atribut Contoh Data 

1. Nomina diikuti oleh nomina bunga melati harum aromanya 

2. Nomina didahului adjektiva bajunya berwarna biru laut 

 

Tabel 3.Perilaku Nomina sebagai Pembentuk Klausa 

 

No Fungsi Sintaksis Nomina Contoh Data 

1. Nomina menempati fungsi 

subjek 

tetesan tersebut sering ditemukan pada 

ujung-ujung daun di pagi hari yang 

lembab. 

2. Nomina menempati fungsi 

predikat 

kakak seorang mahasiswa di Universitas 

Gadjah Mada  

3. Nomina menempati fungsi objek  karyawan membutuhkan uang 

4. Nomina menempati fungsi 

pelengkap 

itu baru merupakan suatu pendapat 

5. Nomina menempati fungsi 

keterangan 

mereka akan datang minggu pagi 

 

 

 

c. Nomina dari Segi Fitur Bentuknya 

1) Nomina Dasar 

a) Nomina Dasar Khusus 

Menurut Badru (2000:15), mengatakan bahwa pada dasarnya ciri bentuk 

nomina dasar ialah tidak berafiks.  Nomina dasar khusus ialah nomina yang terdiri 

dari satu morfem yang memiliki ciri makna tertentu. Ciri makna tersebut dapat 

mengacu pada tempat, pada nama geografis, pada nama diri orang, dan pada nama 

hari. Sejalan dengan pendapat Badru,  Alwi (2003 : 219), mengemukakan nomina 

dasar khusus ada bermacam-macam subkategori kata. Sub kategori kata tersebut 

sesuai dengan beberapa fitur semantiknya, diantaranya yaitu : 

(1) Nomina yang diwakili oleh atas, dalam, bawah, dan muka mengacu pada tempat 

seperti di atas, di bawah, di dalam. Frasa preposisional ini juga dapat bergabung 

dengan nomina lain sehingga menjadi preposisi gabungan seperti di atas atap, di 

bawah meja, di dalam rumah. 
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(2) Nomina yang diwakili oleh Pekalongan dan Pontianak mengacu pada nama 

geografis. 

(3) Nomina yang diwakili oleh butir dan batang menyatakan penggolongan kata 

berdasarkan bentuk rupa acuannya secara idiomatis. 

(4) Nomina yang diwakili oleh Farida dan Bawuk mengacu pada nama diri orang 

(5) Nomina yang diwakili oleh paman dan adik mengacu pada orang yang masih 

mempunyai hubungan kekerabatan. 

(6) Nomina yang diwakili oleh Selasa dan Kamis mengacu pada nama hari.  

 

b) Nomina Dasar Umum 

Nomina dasar umum ialah nomina yang terdiri dari satu morfem yang 

memiliki ciri makna secara umum. Ciri makna tersebut dapat mengacu pada tempat, 

keterangan waktu, keterangan alat, dan keterangan cara (Alwi, 2003:218-219). Sejalan 

dengan pendapat Alwi, Badru (2000:15) mengatakan bahwa nomina dasar umum 

malam, misalnya tidak mempunyai ciri makna yang mengacu ke tempat. Sebaliknya, 

nomina dasar umum meja dan rumah mengandung makna tempat. Dengan demikian, 

kita dapat membentuk kalimat seperti Letakkanlah penamu di meja. Nomina dasar 

umum malam, minggu, dan tahun tidak memiliki ciri semantis yang mengacu pada 

tempat, tetapi mengacu pada waktu. Karena ciri inilah maka nomina seperti itu dapat 

menjadi keterangan waktu: malam Senin, minggu depan, tahun 1998 (Alwi, 2003 : 

218-219).  

Tabel 4. Nomina Dasar 

No. Nomina Dasar Contoh Data 

1. Nomina Dasar Khusus Sabtu 

2. Nomina Dasar Umum 18 Agustus 2013 
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2) Nomina Turunan 

a) Afiksasi 

Afiksasi nomina adalah suatu proses pembentukan nomina dengan 

menambahkan afiks tertentu pada kata dasar. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam 

penurunan nomina dengan afiksasi adalah bahwa nomina memiliki sumber penurunan. 

Sumber penurunan ini belum tentu kata dasar. Sumber sebagai dasar penurunan 

nomina ditentukan oleh keterkaitan makna. Keterkaitan makna tersebut antara sumber 

sebagai dasar penurunan nomina dengan turunannya. (Alwi, 2003 : 220). 

Menurut (Badru, 2000:15-16), mengatakan bahwa afiksasi dapat membentuk 

nomina turunan dari kelas kata yang lain. Kata kebesaran bermakna „keadaan besar‟. 

Karena itu, kebesaran diturunkan dari adjektiva besar. Akan tetapi, makna 

pembesaran berkaitan dengan perbuatan membesarkan, bukan dengan „keadaan 

besar‟.  Oleh karena itu, pembesaran tidak diturunkan dari adjektiva besar, tetapi dari 

verba membesarkan. 

Selain pendapat di atas, Chaer (2007:177) mengemukakan bahwa afiksasi ialah 

proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar.  Pembentukan dengan 

afiksasi ini ada yang dibentuk langsung dari akar melalui kelas verba. Dari akar itu 

yang dibentuk langsung dari akar adalah nomina turunan berkonfiks ke-an. Hal ini 

seperti kepartaian yang bermakna „hal partai‟. Kata kepandaian bermakna „hal 

pandai‟ (Chaer, 2008:144). Dengan definisi para ahli tersebut, berikut adalah 

penurunan nomina dengan berbagai afiks seperti penurunan nomina dengan ke-, 

penurunan nomina dengan pel-, per-, pe-, penurunan nomina dengan peng-, penurunan 

nomina dengan –an, penurunan nomina dengan peng-an, penurunan nomina dengan 
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ke-an, penurunan nomina dengan –el-, -er-, -em-, dan –in-, penurunan nomina dengan 

–at/-in, dan –a, -i, penurunan nomina dengan –isme, -(is)asi, -logi, -tas, penurunan 

nomina dengan per-an, dan penurunan nomina dengan –wan/-wati. 

 

(1) Penurunan Nomina dengan ke- 

Nomina yang diturunkan dengan menambahkan prefiks ke- tidak banyak 

dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang dapat disebutkan ialah ketua, kehendak, 

kekasih, dan kerangka. Proses ini tidak produktif lagi, artinya tidak ada kata baru yang 

dapat dibentuk dengan afiks ini. Nomina dengan afiks ke- ini biasanya dibentuk 

dengan kata dasar adjektiva atau adverbial (Chaer, 2008:145). Nomina dengan afiks 

ke- dapat dilihat pada kalimat berikut ini. 

(a) Benda dapat dipindahkan sesuai kehendak kita 

(b) Kerja bakti ini dipimpin oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 

Nomina pada contoh (a) merupakan nomina yang dibentuk dari afiks ke- dan 

bentuk dasar adverbia. Sementara itu, nomina ketua pada contoh (b) merupakan 

nomina yang dibentuk dari afiks ke- dan bentuk dasar adjektiva. Nomina yang 

dibentuk dari afiks ke-, misalnya pada nomina kekasih dan kerangka.  Pada nomina 

kekasih merupakan nomina yang dibentuk dari afiks ke- dan bentuk dasar adjektiva. 

Nomina kerangka merupakan nomina yang dibentuk dari afiks ke- dan bentuk dasar 

adjektiva (Badru, 2000:17). 

 

(2) Penurunan Nomina dengan pel-, per-, dan pe- 

Menurut (Alwi, 2003:224-225), nomina yang diturunkan dengan pel- hanya 

terbatas pada satu kata dasar. Kata ajar menurunkan nomina pelajar. Pada sejarah 
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pertumbuhan bahasa Indonesia, sebenarnya nomina yang diturunkan dengan per- itu 

banyak. Hal itu dikarenakan nomina dengan per- berkaitan erat dengan verba yang 

berafiks ber-. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya banyak nomina per- yang tidak lagi 

mempertahankan /r/-nya sehingga nomina tadi muncul hanya dengan pe- saja, yang 

masih mempertahankan bentuk per- sangat terbatas (Badru, 2000:19). 

pertapa  ← bertapa 

perlambang ←  berlambang 

pejuang  ← berjuang 

petinju  ← bertinju 

pejuang ↔ perjuangan 

pedagang ↔ perdagangan 

 

 

(3) Penurunan Nomina dengan peng- 

(a) Orang atau hal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh verba. 

Contoh:  

 pengirim − orang yang mengirim 

 pengawas − orang yang mengawasi 

 

Menurut Alwi (2003:225-226), menyatakan makna ini tampaknya berkaitan 

erat dengan semantik dari verba yang dipakai sebagai sumber. Bila semantik dari 

verba sumber memungkinkan terwujudnya suatu profesi, makna profesi inilah yang 

lebih umum dipakai. Kata pelatih, misalnya terutama akan diinterpretasikan sebagai 

seseorang yang pekerjaannya melatih. Seseorang yang suatu saat melatih anaknya 

bermain bulu tangkis, misalnya umumnya tidak disebut sebagai pelatih, meskipun 

interpretasi ini masih juga dapat diberikan. Selain itu, kata mendobrak  

adalah perbuatan yang umumnya dilakukan satu kali, pendobrak lazimnya tidak 

diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mendobrak, tetapi sebagai alat untuk 

mendobrak. 
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(b) Orang yang memiliki sifat yang dinyatakan oleh adjektiva dasarnya. 

Tampaknya adjektiva yang menjadi sumber penurunan ini berkaitan 

dengan sifat atau emosi manusia. 

 

Contoh: 

periang  − orang yang sifatnya riang 

pemalas − orang yang sifatnya malas 

 

(c) Alat untuk melakukan kegiatan yang dinyatakan oleh verba. 

Contoh: 

penggali − alat untuk atau orang yang menggali 

penghapus − alat untuk atau orang yang menghapus 

 

Arti „orang yang meng...‟ pada nomina peng- ada kalanya meluas. Nomina 

penyakit semula berarti „yang menyakiti‟. Artinya sudah meluas dan mencakupi 

makna „gangguan pada bagian tubuh, gangguan kesehatan, kebiasaan yang buruk‟, 

dan „yang mendatangkan keburukan‟. Nomina pembesar tidak merujuk pada sifatnya 

yang besar. Akan tetapi, merujuk pada kedudukan sosialnya dalam masyarakat (Alwi, 

2003: 225-227). 

 

(4) Penurunan Nomina dengan –an 

Menurut (Alwi, 2003:228-229), nomina dengan sufiks –an umumnya 

diturunkan dari sumber verba. Meskipun kata dasarnya adalah kelas kata yang lain. 

Kata asin, misalnya, memang adjektiva, tetapi kata ini dijadikan verba terlebih dahulu, 

mengasinkan. Kata tersebut sebelum dipakai sebagai sumber untuk menurunkan 

nomina asinan. Demikian pula kiloan diturunkan bukan dari nomina kilo tetapi dari 

verba mengilo(kan). Arti umum yang dinyatakan oleh nomina dengan –an ialah „hasil 

tindakan,  atau sesuatu yang dinyatakan oleh verba‟. 

Contoh:  

kiloan−hasil mengilo atau sesuatu yang dikilo (kan) 

asinan−hasil mengasinkan atau sesuatu yang diasinkan 
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Di samping makna di atas, ada juga nomina dengan –an yang berkaitan dengan 

makna lokasi. Nomina tepian yang maknanya tempat menepi. Nomina belokan 

maknanya tempat membelok. Nomina awalan maknanya yang ditempatkan di awal. 

Kemudian, nomina akhiran maknanya yang ditempatkan di akhir. 

 

(5) Penurunan Nomina dengan peng-an 

Nomina dengan peng-an umumnya diturunkan dari verba dengan meng- yang 

berstatus transitif. Apabila ada dua verba dengan kata dasar yang sama dan salah satu 

verba ini berstatus transitif, sedangkan yang lain taktransitif, maka verba transitiflah 

yang menjadi sumber penurunan nomina dengan peng-an. Pada bahasa Indonesia 

ditemukan verba bersatu, dan menyatukan. Nomina Penyatuan tidak diturunkan dari 

verba tak transitif bersatu tetapi dari verba transitif menyatukan. Kesimpulan ini 

diambil karena (a) adanya keterkaitan makna antara penyatuan dan menyatukan, yakni 

bahwa penyatuan adalah suatu perbuatan menyatukan, dan (b) nominalisasi ini 

mempunyai keselarasan sintaktis. Nomina  turunan persatuan dan penyatuan, 

diturunkan dari sumber yang sama yakni satu, tetapi dari dua verba yang berbeda. 

Persatuan diturunkan dari verba bersatu, sedangkan penyatuan dari verba 

menyatukan. Persatuan mempunyai makna „keadaan bersatu‟. (Badru, 2000:24). 

Berdasarkan pendapat di atas, Alwi (2003:229-230) mengatakan bahwa 

penurunan nomina dengan peng-an sangat produktif; begitu produktifnya sehingga 

boleh dikatakan tiap kali ada verba transitif pastilah dapat diturunkan menjadi nomina 

peng-an. Keproduktifan proses ini bisa juga memunculkan nomina yang belum lazim 

dipakai, tetapi penutur asli dapat menerka dengan tepat apa makna bentukan ini. Kita 

memiliki adjektiva hitam dan verba menghitamkan. Karena kenyataan ini, maka 
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nomina penghitaman dapat diturunkan. Dibandingkan dengan pemutihan dan 

penghijaun, penghitaman (dan banyak nomina lain seperti pemerahan, pembiruan) 

belum lazim dipakai, tetapi penutur asli tahu apa makna kata-kata yang potensial ada 

dalam bahasa kita ini. 

 

(6) Penurunan Nomina dengan ke-an 

Menurut (Alwi, 2003: 232-233), nomina dengan ke-an dapat diturunkan dari 

sumber verba, adjektiva, atau nomina. Makna nomina ini bergantung pada sumber 

yang dipakai. Bila sumbernya verba, maknanya adalah „hal atau keadaan yang 

berhubungan dengan yang dinyatakan verba‟. Kata keputusan dan kata kepergian. 

Pada kata keputusan mempunyai makna „hal yang berhubungan dengan memutuskan‟. 

Pada kata kepergian mempunyai makna „hal yang berhubungan dengan pergi‟. Sama 

halnya ke-an dengan verba, ke-an dengan adjektiva juga bermakna „hal atau keadaan 

yang berhubungan dengan yang dinyatakan adjektiva‟. Contohnya yaitu kata 

kemalasan dan keberanian. Pada kata kemalasan mempunyai makna „keadaan malas‟. 

Pada kata keberanian mempunyai makna „keadaan berani‟.  

Sejalan dengan pendapat Alwi di atas, Badru (2000:21) mengatakan bahwa 

sumbernya nomina, maknanya merujuk pada (a) keabstrakan atau (b) kantor atau 

wilayah kekuasaan. Nomina yang maknanya merujuk pada kantor atau wilayah 

kekuasaan, misalnya pada kata kedutaan dan kemanusiaan. Pada kata kedutaan 

mempunyai makna „kantor duta‟. Pada kata kemanusiaan mempunyai makna „hal 

mengenai manusia‟. Selain itu, makna yang merujuk pada keabstrakan. Ciri 

keabstrakan ini sebenarnya terdapat juga pada ke-an dengan adjektiva, seperti contoh 

di bawah ini. 
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Contoh: 

a) ketakutan mempunyai makna „keadaan takut‟, ketakutan berasal dari kata 

takut yang berupa adjektiva dan mendapatkan afiks ke-an. 

b) kemerahan mempunyai makna „keadaan merah‟, kemerahan berasal dari 

kata merah yang berupa adjektiva dan mendapat afiks ke-an. 

 

 

(7) Penurunan Nomina dengan –el-,-er-,-em-, dan –in- 

Alwi (2003:235) mengatakan penurunan nomina dengan memakai infiks, 

yakni imbuhan yang disisipkan, tidaklah produktif lagi dalam bahasa Indonesia. 

Contoh penurunan nomina dengan menggunakan infiks, yaitu geligi, serabut, 

kemuning, serta tinambah. Nomina geligi mempunyai makna “mempunyai banyak 

gigi‟. Nomina serabut mempunyai makna „hal yang berhubungan dengan sabut‟. 

Nomina kemuning mempunyai makna „hal yang berhubungan dengan kuning‟. 

Kemudian nomina tinambah mempunyai makna „hasil tambah‟. Untuk lebih jelasnya, 

pemaparan contohnya adalah sebagai berikut. 

Contoh: 

(a) gigi + -el- → geligi, maknanya „mempunyai banyak gigi‟ 

(b) sabut + -er- → serabut, maknanya „hal yang berhubungan dengan sabut' 

(c) kuning + -em- → kemuning, maknanya „hal yang berhubungan dengan 

kuning‟ 

(d) tambah + -in- → tinambah, maknanya „hasil tambah‟ 

 

Sejalan dengan pendapat Alwi di atas, Chaer (2008:165) mengatakan bahwa 

infiksasi dalam bahasa Indonesia sudah tidak produktif lagi. Artinya, tidak digunakan 

lagi untuk membentuk kata-kata baru. Contoh penurunan nomina dengan 

menggunakan infiks, yaitu telapak, seruling, gemetar, serta sinambung. Nomina 

telapak mempunyai makna „hal yang berhubungan dengan tapak‟. Nomina seruling 

mempunyai makna „hal yang berhubungan dengan suling‟. Nomina gemetar 

mempunyai makna „hal yang berhubungan dengan getar‟. Kemudian nomina 
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sinambung mempunyai makna „hal yang berhubungan dengan sambung‟. Untuk lebih 

jelasnya, pemaparan contohnya adalah sebagai berikut. 

Contoh: 

(a) tapak + -el- → telapak, maknanya „hal yang berhubungan dengan tapak‟ 

(b) suling+ -er-→seruling, maknanya „hal yang berhubungan dengan suling‟ 

(c) getar+-em-→gemetar, maknanya „hal yang berhubungan dengan getar‟ 

(d) sambung+-in-→sinambung, maknanya „hal yang berhubungan dengan 

sambung‟ 

 

 

(8) Penurunan Nomina dengan –at/-in dan –a/-i 

Menurut (Alwi, 2003: 236-237), dalam bahasa Indonesia ada kelompok kecil 

nomina yang diturunkan dengan sufiks –at dan –in yang maknanya berkaitan dengan 

perbedaan jenis kelamin atau jumlah. Rujukan pada pria dan wanita sangat umum di 

dalam bahasa kita. Di samping pendapat di atas, Badru (2000:26), mengemukakan 

bahwa ada pula bentuk yang perbedaannya hanya terletak pada alternatif antara fonem 

/a/ untuk pria dan /i/ untuk wanita pada akhir kata. Pada kata mahasiswa ↔ mahsiswi 

dan kata pemuda ↔ pemudi. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara fonem /a/ untuk 

pria dan /i/ untuk wanita dengan nomina yang diturunkan oleh sufiks –at dan –in. 

Dapat dilihat contoh dari nomina yang diturunkan oleh sufiks –at dan –in. Contohnya 

adalah sebagai berikut. 

Contoh: 

Tunggal/pria Tunggal/wanita Jamak/pria-wanita 

muslim muslimat  muslimin 

mukmin mukminat mukminin 

 

 

(9) Penurunan Nomina dengan –isme,-(is) asi,-logi dan tas 

Mula-mula nomina dengan sufiks –isme dan –tas dipungut dari bahasa asing. 

Akan tetapi, lambat laun itu menjadi produktif sehingga bentuk –isme, -(is)asi, -logi, 
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dan tas, dianggap layak diterapkan juga pada dasar kata Indonesia (Alwi, 2003:237). 

Contohnya ialah liberalisme, organisasi, teknologi, serta universitas. Pada kata 

liberalisme, merupakan bentuk dasar kata liberal yang mendapat sufiks –isme. Pada 

kata organisasi, merupakan bentuk dasar kata organ yang mendapat sufiks –(is) asi. 

Pada kata teknologi, merupakan kata yang mendapat sufiks –logi. Pada kata 

universitas, merupakan kata yang mendapat sufiks –tas. 

 

(10) Penurunan Nomina dengan per-an 

Contoh: 

perjanjian ← berjanji 

perpindahan ← berpindah 

 

Berdasarkan contoh di atas, Alwi (2003:231), mengemukakan bahwa nomina 

dengan afiks per-an diturunkan dari verba, tetapi umumnya dari verba taktransitif dan 

berawal ber-. Berbeda dengan pendapat Alwi, Badru (2000:23) mengatakan bahwa 

tidak semua verba yang berafiks per-an dapat dirunut asalnya dari  verba berafiks  

ber-. Pada kata pemerkayaan diturunkan dari bentuk memperkaya yang berasal dari 

bentuk dasar kaya. Lalu, bentuk pemercepatan diturunkan bentuk mempercepat yang 

berasal dari bentuk dasar cepat. Makna bentuk pemerkaya adalah „hal memperkaya‟ 

dan bentuk mempercepat adalah „hal mempercepat‟. Hal itu menunjukkan bahwa 

proses pembentukan kedua kata tersebut tidak ada hubungannya dengan prefiks ber-. 

Selain itu, makna umum nomina dengan afiks per-an adalah (a) hal, keadaan, atau 

hasil yang dinyatakan oleh verba, (b) perbuatuan yang dinyatakan oleh verba, (c) hal 

yang berkaitan dengan kata dasar, dan (d) tempat yang dirujuk oleh verba atau kata 

dasar (Alwi, 2003:231). 
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Contoh: 
(a) perdagangan − hal berdagang 
(b) percakapan − perbuatan bercakap-cakap 
(c) persurat kabaran − yang berkaitan dengan surat kabar 
(d) perkemahan − tempat berkemah 

 

 

(11) Penurunan Nomina dengan –wan/-wati 

Nomina dengan afiks –wan/-wati mengacu kepada (a) orang yang ahli dalam 

bidang tertentu, (b) orang yang mata pencarian atau pekerjaannya dalam bidang 

tertentu, atau (c) orang yang memiliki barang atau sifat khusus. Contohnya ialah pada 

kata ilmuwan, wartawan, dan dermawan. Pada kata ilmuwan mempunyai makna 

orang yang ahli di bidang ilmu. Pada kata wartawan mempunyai makna orang yang 

pekerjaannya dalam bidang pewartaan. Pada kata dermawan mempunyai makna orang 

yang suka berderma (Alwi, 2003: 235-236).  

Tabel 5. Nomina Turunan Afiksasi 

No. Nomina Turunan Afiksasi Contoh Data 

1. Penurunan Nomina dengan ke- Kehendak 

2. Penurunan Nomina dengan pel-, per-, dan pe- pejuang, pelajar, pertapa  

3. Penurunan Nomina dengan peng- Pengurus 

4. Penurunan Nomina dengan –an Tarian 

5. Penurunan Nomina dengan peng-an Penghijauan 

6. Penurunan Nomina dengan ke-an Kepahlawanan 

7. Penurunan Nomina dengan –el-,-er-,-em-, -in- temurun, geligi, serabut, 
tinambah   

8. 
 

Penurunan Nomina dengan –at/-in, dan –a/-i siswa,siswi, muslimat, 
muslimin 

9. Penurunan Nomina dengan –isme –(is) asi, -
logidan –tas 

Komunisme, kaderisasi, 
biologi, aktivitas 

10. Penurunan Nomina dengan per-an permusuhan 

11. Penurunan Nomina dengan –wan/-wati karyawan, wartawati 

 

b) Perulangan 

Perulangan atau reduplikasi adalah proses penurunan kata dengan perulangan, 

baik secara utuh maupun secara sebagian. Menurut bentuknya, reduplikasi nomina 
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dapat dibagi menjadi empat kelompok: (1) perulangan utuh, (2) perulangan salin 

suara, (3) perulangan sebagian, dan (4) perulangan yang disertai pengafiksan. Contoh 

nomina perulangan utuh yaitu rumah-rumah, buku-buku, gunung-gunung, dan bahan-

bahan. Nomina yang mengalami perulangan salin suara yaitu gerak-gerik, sayur 

mayur, warna-warni, corat-coret. Contoh nomina yang perulangan sebagian ialah 

orang-orang tua, rumah-rumah sakit, jaksa-jaksa tinggi, dan surat-surat kabar. Lalu, 

nomina yang mengalami perulangan yang disertai pengafiksan, yaitu bangun-

bangunan, main-mainan, padi-padian, serta batu-batuan (Alwi, 2003:238). Selain 

pendapat Alwi di atas, Chaer (2008:182) mengatakan bahwa selain bentuknya, 

reduplikasi dasar berafiks. Hal ini bisa dilihat pada contoh “pepohonan dan bebatuan”. 

Pada kata tersebut, merupakan pengulangan sebagian (hanya suku pertama dari akar). 

Menurut Alwi (2003:239-240), mengatakan bahwa selain bentuknya, reduplikasi 

nomina memiliki beberapa makna, yaitu: 

(1) Makna Keanekaan 

Contoh: lauk pauk 

 gunung-gunung 

akal budi 

 yatim piatu  

 

(2) Makna Kekolektifan yang Merupakan Kumpulan yang Sejenis 

Contoh: reruntuhan 

 gilang gemilang 

 

(3) Makna Kekolektifan yang Merupakan Kumpulan Berbagai Jenis 

Contoh: biji-bijian 

 rumput-rumputan 

 
(4) Makna Kemiripan Rupa 

Contoh: mata-mata 

 jari-jari 
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(5) Makna Kemiripan Cara 

Contoh: kebelanda-belandaan 
 Kekanak-kanakan 
 

Tabel 6.Nomina Turunan Perulangan 

No. Nomina Turunan Perulangan Contoh Data 

1. Perulangan Utuh rumah-rumah 

2. Perulangan Salin Suara gerak-gerik 

3. Perulangan Sebagian orang-orang tua 

4. Perulangan yang Disertai Pengafiksan main-mainan 

5. Perulangan Dasar Berafiks Pepohonan 

 

 

c) Pemajemukan 

Menurut Badru (2000:16), pemajemukan adalah proses penggabungan bentuk 

kata yang satu dengan bentuk kata yang lain. Oleh karena itu, menghasilkan bentuk 

yang memiliki makna yang baru. Makna yang tidak ada hubungannya dengan makna 

bentuk asalnya. Selain pendapat Badru, Muslich (2009:57) juga mendefinisikan 

bahwa pemajemukan adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih 

secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Dari definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pemajemukan adalah penggabungan bentuk kata yang 

menghasilkan makna baru yang tidak ada hubungannya dengan makna bentuk 

asalnya. 

Menurut Alwi (2003: 241-242), nomina majemuk dapat dibagi berdasarkan (a) 

bentuk morfologis dan (b) hubungan komponennya. Berdasarkan bentuk 

morfologisnya, nomina majemuk terdiri atas (1) nomina majemuk dasar, (2) nomina 

majemuk berafiks, dan (3) nomina majemuk yang merupakan gabungan antara bentuk 

bebas dan bentuk terikat. Nomina majemuk dasar adalah nomina majemuk yang 

komponennya terdiri dari kata dasar. Nomina majemuk berafiks adalah nomina 
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majemuk yang salah satu atau kedua komponennya mempunyai afiks. Nomina 

majemuk yang merupakan gabungan antara bentuk bebas dan bentuk terikat, nomina 

majemuk tipe ini terdiri dari dua unsur, salah satu diantaranya adalah unsur terikat, 

yakni unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam penulisan, nomina majemuk 

seperti ini dituliskan menjadi satu kata. Dari segi hubungan komponennya, nomina 

majemuk terdiri atas (1) nomina majemuk setara, dan (2) nomina majemuk bertingkat. 

(1) Nomina Majemuk Dasar 

 

Contoh: uang muka 

tata tertib 

 

(2) Nomina Majemuk Berafiks 

 

Contoh: pedagang eceran 

   penyakit menular 

 

(3) Nomina Majemuk dari Bentuk Bebas dan Bentuk Terikat 

 

Contoh: nonkomunis 

  Prarencana  

 

Dari contoh di atas, nomina majemuk tipe ini terdiri dari dua unsur, salah satu 

diantaranya adalah unsur terikat, yakni unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam 

penulisan, nomina majemuk seperti ini dituliskan menjadi satu kata. Dari segi 

hubungan komponennya, nomina majemuk terdiri atas (1) nomina majemuk setara, 

dan (2) nomina majemuk bertingkat. Nomina majemuk setara atau koordinatif, adalah 

nomina majemuk yang kedua komponennya memiliki kedudukan yang sama. Contoh 

nomina majemuk setara, yakni kata suami dan istri dalam suami istri, misalnya tidak 

menjadi induk dari bentuk majemuk ini, dan demikian juga sebaliknya. Hal yang perlu 

dicatat mengenai contoh ini ialah bahwa susunannya tidak boleh diubah. Nomina 

majemuk bertingkat adalah nomina majemuk yang salah satu komponennya berfungsi 
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sebagai induk, sedangkan komponen lainnya menjadi pewatas. Nomina majemuk 

lomba lari, misalnya, kata lomba merupakan induknya, dan lari mewatasi makna 

lomba. Makna yang dikandung pada nomina majemuk lomba lari ialah „orang yang 

melakukan perbuatan lari‟ (Chaer, 2012:110-111). 

 

C. Kalimat dan Sintaksis 

1. Pengertian Kalimat 

Menurut Putrayasa (2009:1) kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang berupa 

klausa, yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran lengkap. Kemudian, 

Putrayasa (2010:20) juga mengatakan bahwa kalimat adalah satuan gramatikal yang 

dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun. Selain itu, 

kridalaksana (2008:494) juga merumuskan bahwa kalimat sebagai satuan bahasa yang 

relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final dan secara aktual maupun potensial 

terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi gabungan klausa atau merupakan satu 

klausa yang membentuk satuan yang bebas, jawaban minimal, seruan, salam dan 

sebagainya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh dan 

merupakan satuan gramatikal yang berdiri sendiri sebagai satu kesatuan, terdiri atas 

satu atau lebih klausa yang ditata menurut sistem bahasa yang bersangkutan, dan 

mempunyai pola intonasi final atau akhir. 

 

2. Pengertian Sintaksis 

Sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut tata 

bahasa atau gramatikal (Chaer, 2007: 206). Sedangkan menurut Verhaar (2012:161), 

Kemampuan Menggunakan Nomina..., Nurul Faizah, FKIP UMP, 2015



 

 

38 
 

 

sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar-kata dalam tuturan. Tata 

bahasa tersebut terdiri atas morfologi dan sintaksis. Morfologi itu menyangkut 

struktur gramatikal di dalam kata. Sintaksis itu menyangkut struktur gramatikal 

(hubungan kata dengan kata) dalam hubungannya dengan kata lain. Dari beberapa 

pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik 

yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Kalimat merupakan salah satu 

tuturan. Dengan demikian kalimat sangat berkaitan dengan sintaksis. Sintaksis 

menyangkut struktur gramatikal (hubungan kata dengan kata) dalam hubungannya 

dengan kata lain. Dengan demikian, sintaksis perlu memperhatikan struktur 

gramatikalnya. 

 

3. Fungsi Sintaksis dan Peran Sintaksis 

a. Fungsi Sintaksis 

Fungsi sintaksis adalah konstituen yang “formal” belaka. Tidak terikat pada 

unsur semantis tertentu (asalkan menjadi salah satu peserta pada verba). Tidak terikat 

juga pada unsur kategorial tertentu (asalkan nominal, bermarkah dengan preposisi atau 

bentuk kasus, atau tanpa pemarkahan tersebut) (Verhaar, 2012:167).  Alwi (2003:320) 

mendefinisikan fungsi sintaksis ialah suatu tempat dalam struktur kalimat dengan 

unsur pengisi berupa bentuk (bahasa) yang tergolong dalam kategori tertentu. Serta 

mempunyai peran semantis tertentu pula. Fungsi sintaksis terdiri fungsi subjek (S), 

predikat (P), objek (O), komplemen/pelengkap (Komp/Pel), dan keterangan (K). Dari 

beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah suatu tempat 

dalam struktur kalimat sebagai aspek ruang sintaksis yang mengacu pada tugas unsur 

kalimat yang selanjutnya disebut dengan istilah fungsi subjek (S), predikat (P), objek 
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(O), komplemen/pelengkap(Komp/P) dan keterangan (K). Aspek fungsi sintaksis 

meliputi fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi 

keterangan. Dari kelima aspek tersebut peneliti sesuaikan dengan penggunaan nomina 

pada fungsi sintaksis. Kemudian, peneliti jabarkan ciri-ciri dari masing-masing fungsi 

sintaksis tersebut. Selain itu, peneliti juga menjabarkan menjadi beberapa indikator 

yang lebih spesifik sehingga dapat diketahui perbandingan persentasenya dan dapat 

digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan menggunakan nomina pada 

fungsi sintaksis. Berikut penjabaran dan indikator dari masing-masing fungsi 

sintaksis. 

 

1) Fungsi Subjek 

Pada aspek fungsi subjek pada umumnya berupa nomina, misalnya pada 

kalimat Anak itu belum makan. Pada kalimat tersebut, frasa anak itu menduduki 

fungsi subjek. Subjek tersebut berupa nomina. Fungsi subjek selalu mendahului 

predikat. Akan tetapi, fungsi subjek juga sering diletakkan di akhir kalimat. Aspek 

fungsi subjek mencakup tiga indikator yakni (1) bentuk dan makna sesuai dengan 

bentuk dan makna predikat, (2) bentuk tidak sesuai, tetapi makna sesuai dengan 

bentuk dan makna predikat, (3) bentuk dan makna tidak sesuai dengan bentuk dan 

makna predikat.  

 

2) Fungsi Predikat 

Pada aspek fungsi predikat biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektival. 

Akan tetapi, pada kalimat yang berpola SP, predikat dapat pula berupa frasa nominal. 

Kalimatnya ialah Ayahnya guru bahasa Inggris. Pada kalimat tersebut, frasa guru 
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bahasa Inggris merupakan frasa nominal yang menduduki fungsi predikat. Aspek 

fungsi predikat terdiri dari tiga indikator, yaitu (1) bentuk dan makna sesuai dengan 

bentuk dan makna subjek, (2) bentuk tidak sesuai, tetapi makna sesuai dengan bentuk 

dan makna subjek, (3) bentuk dan makna tidak sesuai dengan bentuk dan makna 

subjek.  

 

3) Fungsi Objek 

Pada aspek fungsi objek, letaknya selalu setelah predikat. Fungsi objek 

biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Jika fungsi objek tergolong nomina, 

nomina objek dapat diganti dengan pronomina –nya. Fungsi objek pada kalimat aktif 

transitif akan menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Aspek fungsi objek meliputi 

tiga indikator, yakni (1) bentuk dan makna sesuai dengan bentuk dan makna predikat 

(verba transitif), (2) bentuk tidak sesuai, tetapi makna sesuai dengan bentuk dan 

makna predikat (verba transitif), (3) bentuk dan makna tidak sesuai dengan bentuk dan 

makna predikat (verba transitif).  

 

4) Fungsi Pelengkap 

Pada aspek fungsi pelengkap berwujud frasa nominal. Fungsi pelengkap 

letaknya dibelakang predikat jika tak ada objek dan di belakang objek kalau unsur ini 

hadir. Fungsi pelengkap tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Selain 

itu juga, fungsi pelengkap tidak dapat diganti dengan –nya kecuali dalam kombinasi 

preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Aspek fungsi pelengkap terdiri dari tiga 

indikator, yaitu (1) bentuk dan makna sesuai dengan bentuk dan makna predikat, (2) 

bentuk tidak sesuai, tetapi makna sesuai dengan bentuk dan makna predikat, (3) 

bentuk dan makna tidak sesuai dengan bentuk dan makna predikat.  
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5) Fungsi Keterangan 

Pada aspek fungsi keterangan, letaknya dapat berada di akhir, di awal, dan 

bahkan di tengah kalimat. Fungsi keterangan biasanya berupa frasa nominal. Misalnya 

pada kalimat Dia memotong rambutnya dengan gunting. Pada kalimat tersebut, berupa 

frasa nominal. Pada frasa dengan gunting menduduki fungsi keterangan serta 

mengandung makna alat. Aspek fungsi keterangan meliputi tiga indikator, yaitu (1) 

bentuk dan makna sesuai dengan bentuk dan makna subjek, predikat, dan objek, (2) 

bentuk sesuai dan makna tidak sesuai dengan bentuk dan makna subjek, predikat, dan 

objek, (3) bentuk dan makna tidak sesuai dengan bentuk dan makna subjek, predikat, 

dan objek. 

 

b. Peran Sintaksis 

Peran sintaksis adalah segi semantis dari pengisi-pengisi fungsi sintaksis 

(Verhaar, 2012: 167). Sejalan dengan pendapat Verhaar, Chaer (2008:334), 

mengemukakan pada dasarnya tiap kalimat berisi suatu peristiwa atau keadaan yang 

mengharuskan adanya peran semantis berbeda-berbeda. Maksudnya tiap kalimat 

mempunyai fungsi-fungsi pengisi sintaksis serta melibatkan peran semantis yang 

berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya. Dari definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa peran sintaksis ialah pengisi fungsi-fungsi sintaksis yang 

melibatkan peran semantis yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya. 

Peran sintaksis terdiri dari peran pelaku, sasaran, pengalam, digolongkan, penggolong, 

alat dan tempat. Dari ketujuh aspek tersebut peneliti sesuaikan dengan penggunaan 

nomina pada peran sintaksis. Kemudian, peneliti jabarkan ciri-ciri dari masing-masing 

peran sintaksis tersebut. Selain itu, peneliti jabarkan masing-masing peran sintaksis 

menjadi beberapa indikator yang lebih spesifik sehingga dapat diketahui perbandingan 
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persentasenya dan dapat digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan 

menggunakan nomina pada peran sintaksis. 

 

1) Peran Pelaku 

Peran pelaku ialah peserta yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh 

verba predikat. Peran ini pada umumnya berwujud nomina. Peran pelaku ini 

merupakan peran semantis utama subjek kalimat aktif dan pelengkap kalimat pasif. 

Kalimatnya adalah Anak itu sedang membaca koran. Pada kalimat di atas, merupakan 

penggunaan nomina pada peran pelaku. Pada frasa “anak itu” menduduki fungsi 

subjek dan berperan sebagai  pelaku. Hal ini disebabkan frasa “anak itu”, nomina 

pelaku diikuti predikat yang berperan sebagai perbuatan akti transitif. Pada kata 

membaca menduduki fungsi predikat yang berperan sebagai perbuatan aktif transitif. 

Dengan demikian, kalimat di atas merupakan penggunaan nomina pada peran pelaku. 

Pada aspek peran pelaku mencakup empat indikator, yaitu (1) jika sebagai subjek, 

nomina pelaku diikuti predikat yang berperan sebagai perbuatan aktif transitif atau 

aktif intransitif, (2) jika sebagai pelengkap, nomina pelaku didahului predikat yang 

berperan sebagai perbuatan pasif, (3) jika sebagai subjek, tetapi nomina pelaku tidak 

diikuti predikat yang berperan sebagai perbuatan aktif transitif atau aktif intransitif, 

(4) jika sebagai pelengkap, tetapi nomina pelaku tidak didahului predikat yang 

berperan sebagai perbuatan pasif.  

 

2) Peran Sasaran 

Peran sasaran merupakan peserta yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh 

verba predikat. Peran sasaran ini peran utamanya adalah objek dan pelengkap. Hal ini 

dapat dilihat pada kalimat Wasit meniup peluit. Pada kalimat tersebut, merupakan 
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penggunaan nomina pada peran sasaran. Hal ini disebabkan kata “peluit” berperan 

sebagai sasaran, didahului predikat yang berperan sebagai perbuatan aktif transitif. 

Predikat yang berperan sebagai perbuatan aktif transitif ialah kata “meniup”. Oleh 

karena itu, kalimat di atas merupakan penggunaan nomina pada peran sasaran. Pada 

aspek peran sasaran meliputi empat indikator, yakni (1) didahului predikat yang 

berperan sebagai perbuatan aktif transitif, (2) diikuti predikat yang berperan sebagai 

perbuatan pasif, (3) tidak didahului predikat yang berperan sebagai perbuatan aktif 

transitif, (4) tidak diikuti predikat yang berperan sebagai perbuatan pasif. 

 

3) Peran Pengalam 

Peran pengalam adalah peserta yang mengalami keadaan atau peristiwa yang 

dinyatakan predikat. Peran pengalam merupakan peran unsur subjek yang predikatnya 

adjektiva atau verba tak transitif yang lebih menyatakan keadaan. Seperti contoh 

kalimat Adik saya sakit hari ini. Pada kalimat tersebut, merupakan penggunaan 

nomina pada peran pengalam. Hal ini disebabkan, frase “adik saya” yang berperan 

sebagai pengalam, diikuti predikat yang berperan sebagai keadaan. Kata “sakit” 

merupakan kata yang menduduki fungsi predikat. Predikat tersebut menyatakan 

makna keadaan sakit. Oleh karena itu, kalimat di atas merupakan penggunaan nomina 

pada peran pengalam. Pada aspek peran pengalam terdiri dari dua indikator, yakni (1) 

diikuti predikat yang berperan sebagai keadaan, dan (2) tidak diikuti predikat yang 

berperan sebagai keadaan.  

 

4) Peran Digolongkan 

Peran digolongkan berwujud frasa nomina yang menyatakan berperan sebagai 

penggolong. Dalam hal ini tanda sebagai penggolong tersebut pada unsur subjek.  
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Seperti pada kalimat Peserta lomba cerdas cermat tersebut ialah mahasiswa UGM. 

Pada kalimat tersebut, merupakan penggunaan nomina pada peran digolongkan. Hal 

ini disebabkan, frase “peserta lomba cerdas cermat tersebut” yang menduduki sebagai 

subjek dan berperan sebagai peran digolongkan, diikuti predikat yang berperan 

sebagai penggolong. Kata “mahasiswa UGM” merupakan kata yang menduduki 

fungsi predikat. Predikat tersebut berperan sebagai penggolong. Oleh karena itu, 

kalimat di atas merupakan penggunaan nomina pada peran digolongkan. Pada aspek 

digolongkan dua indikator, yaitu (1) diikuti predikat yang berperan sebagai 

penggolong, (2) tidak diikuti predikat yang berperan sebagai penggolong.  

 

5) Peran Penggolong 

Pada peran penggolong, predikat yang berupa nomina. Seperti pada kalimat, 

Anis adalah pegawai kedutaan. Pada kalimat tersebut, merupakan penggunaan nomina 

pada peran penggolong. Hal ini disebabkan, frase “pegawai kedutaan” yang 

menduduki sebagai predikat dan berperan sebagai peran penggolong, didahului subjek 

yang berperan sebagai digolongkan. Kata “Anis” merupakan kata yang menduduki 

fungsi subjek. Subjek tersebut berperan sebagai peran yang digolongkan. Oleh karena 

itu, kalimat di atas merupakan penggunaan nomina pada peran penggolong. Pada 

aspek peran penggolong meliputi dua indikator, yaitu (1) didahului subjek yang 

berperan sebagai unsur yang digolongkan, serta (2) tidak didahului subjek yang 

berperan sebagai unsur yang digolongkan. 

 

6) Peran Alat 

Peran alat ini merupakan peran dari unsur sujek dan pelengkap. Seperti pada 

kalimat, Truk-truk itu mengangkut beras. Pada kalimat di atas,  merupakan 
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penggunaan nomina pada peran alat. Hal ini disebabkan, frase “truk-truk itu” yang 

menduduki sebagai subjek dan berperan sebagai peran alat, jika struktur kalimat 

diubah, maka subjek yang berperan sebagai alat akan menduduki fungsi keterangan 

yang berfungsi sebagai alat. Oleh karena itu, kalimat di atas merupakan penggunaan 

nomina pada peran alat. Pada aspek peran alat terdiri dari empat indikator, yaitu (1) 

menduduki fungsi keterangan didahului kata dengan dan menerangkan predikat yang 

berperan sebagai tindakan, (2) jika menduduki fungsi subjek dengan pembuktian jika 

struktur kalimat diubah, maka subjek yang berperan sebagai alat akan menduduki 

fungsi keterangan yang berfungsi sebagai alat, (3) menduduki fungsi keterangan tetapi 

tidak didahului kata dengan, (4) jika menduduki fungsi subjek dengan tidak 

pembuktian jika struktur kalimat diubah, maka subjek yang berperan sebagai alat tidak 

akan menduduki fungsi keterangan yang berfungsi alat. 

 

7) Peran Tempat 

Peran tempat ini merupakan peran dari unsur sujek dan keterangan. Pada unsur 

subjek, peran tempat dapat ditandai dengan kata depan di, ke, dari. Begitu pula 

dengan unsur keterangan, peran tempat dapat ditandai adanya kata depan di, ke, dari, 

pada, di dalam dan sebagainya. Seperti pada kalimat, Para turis banyak berkunjung ke 

pantai Kuta. Pada kalimat di atas,  merupakan penggunaan nomina pada peran tempat. 

Hal ini disebabkan, frase “ke pantai Kuta” yang menduduki sebagai keterangan dan 

berperan sebagai peran tempat, didahului kata depan ke. Oleh karena itu, kalimat di 

atas merupakan penggunaan nomina pada peran tempat. Pada aspek peran tempat 

meliputi empat indikator, yakni (1) jika menduduki fungsi keterangan didahului kata 

depan di, ke, dari, (2) jika menduduki fungsi objek, tidak didahului kata depan di, ke, 
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dari, (3) jika menduduki fungsi keterangan tidak didahului kata depan di, ke, dari, 

serta (4) jika menduduki fungsi objek didahului kata depan di, ke, dari. 

 

D.   Mengarang 

1. Pengertian Mengarang 

Dalman (2014:86), mengatakan mengarang adalah proses pengungkapan 

gagasan, ide, angan-angan, dan perasaan yang disampaikan melalui unsur-unsur 

bahasa (kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana yang utuh) dalam bentuk 

tulisan. Mengarang pada hakikatnya adalah mengungkapkan atau menyampaikan 

gagasan dengan bahasa tulis. Dilihat dari keluasan dan keterinciannya, gagasan dalam 

karangan memiliki jenjang (hierarki) dan secara berjenjang pula gagasan itu dapat 

diungkapkan dalam dan dengan berbagai unsur bahasa. Sebagaimana sudah diuraikan 

dalam modul terdahulu,gagasan itu dapat diungkapkan dengan berbagai unsur bahasa. 

Ada gagasan yang diungkapkan dengan kata. Ada gagasan yang diungkapkan dengan 

kalimat. Ada pula gagasan yang diungkapkan dengan paragraf. Bahkan, gagasan yang 

lengkap dan final diungkapkan dalam dan dengan karangan yang utuh (Suparno, 2007: 

modul 3). Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mengarang ialah 

menyampaikan gagasan dengan bahasa tulis. Gagasan diungkapkan dengan berbagai 

unsur bahasa, antara lain kata, kalimat, paragraf, dan gaya bahasa. Pada prinsinya 

tujuan mengarang ialah menyampaikan gagasan melalui bahasa tulis kepada pembaca 

untuk dipahami. 

 

2. Jenis-jenis Karangan 

Menurut Keraf (2007: 109-110), jenis-jenis karangan yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan suatu pesan kepada pembaca dapat dibagi mejadi lima, yaitu 
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karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan narasi, dan 

karangan persuasi. 

a. Karangan deskripsi ialah karangan yang berusaha untuk menggambarkan sesuatu 

hal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa karangan deskripsi adalah karangan yangmenggambarkan 

suatu objek secara terperinci sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga 

pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan membaca atau merasakan hal 

yang dideskripsikan. 

b. Karangan eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memberi penjelasan 

atau informasi yang diuraikan dalam sebuah proses. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa karangan eksposisi adalah karangan yang memberi penjelasan 

tentang suatu topik atau informasi yang diuraikan dalam sebuah proses. 

c. Karangan argumentasi sebenarnya termasuk dalam eksposisi, hanya sifatnya yang 

jauh lebih sulit karena memerlukan pembuktian-pembuktian. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa karangan argumentasi termasuk karangan eksposisi, 

hanya sifatnya lebih sulit karena memerlukan pembuktian-pembuktian tentang 

kebenaran pendapat tersebut. 

d. Karangan narasi adalah karangan yang berusaha untuk mengisahkan suatu 

peristiwa atau kejadian secara kronologis. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa karangan narasi adalah karangan yang berusaha menceritakan suatu 

peristiwa atau kejadian secara kronologis baik dari setting maupun konflik yang 

ada. 

e. Karangan Persuasi adalah karangan yang bertujuan mempengaruhi pembaca 

untuk berbuat sesuatu. Dalam persuasi pengarang mengharapkan adanya sikap 
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motorik berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang 

dianjurkan penulis dalam karangannya. 

Selain pendapat Keraf di atas, Dalman (2014: 93) menyatakan bahwa jenis 

karangan dari segi penyajian atau penggarapan temanya ada lima yaitu: 

a. Karangan narasi ialah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, dan merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah 

peristiwa secara kronologis atau berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. 

b. Karangan deskripsi ialah suatu karangan yang digunakan penulis untuk 

memindahkan kesan-kesannya, memindahkan hasil pengamatan dan perasaannya, 

dan disajikan kepada para pembaca.  

c. Karangan eksposisi adalah karangan yang menjelaskan atau memaparkan 

pendapat, gagasan, keyakinan, yang memerlukan fakta yang diperkuat dengan 

angka, statistik, peta dan grafik, tetapi tidak bersifat mempengaruhi pembaca. 

d. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan atau 

membuktikan kepada para pembaca agar menerima sesuatu kebenaran sehingga 

pembaca meyakini kebenaran itu. 

e. Karangan persuasi ialah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi perasaan 

pembaca agar pembaca yakin dan percaya tentang isi karangan tersebut dan 

mengikuti keinginan si penulisnya. 

 

E. Kemampuan Menggunakan Nomina Pada Fungsi dan Peran Kalimat 

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan melakukan sesuatu 

dengan diri sendiri (Depdikbud, 2007:750). Sependapat dengan depdikbud, menurut 
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Moeliono (2007:707) kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan kekuatan kita 

berusaha dengan diri sendiri. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan melakukan sesuatu dengan 

berusaha diri sendiri. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

pembelajaran menulis, siswa membutuhkan kemampuan untuk menggunakan bahasa 

yang baik dan komunikatif melalui proses berpikir agar tulisannya mudah dipahami 

orang lain. Nomina merupakan kata benda (Alwi, 2003:213). Sementara itu, Muslich 

(2007:121) mengatakan bahwa nomina adalah segala macam kata yang dapat 

diterangkan atau diperluas dengan “yang + kata sifat”. Dari pengertian nomina yang 

telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa nomina merupakan kata benda atau 

segala macam kata yang diperluas dengan “yang + kata sifat”.  

Fungsi sintaksis merupakan konstituen yang “formal” belaka. Tidak terikat 

pada unsur semantis tertentu (asalkan menjadi salah satu peserta pada verba). Tidak 

terikat juga pada unsur kategorial tertentu (asalkan nominal, bermarkah dengan 

preposisi atau bentuk kasus, atau tanpa pemarkahan tersebut) (Verhaar, 2012:167). 

Alwi (2003:320) mendefinisikan fungsi sintaksis ialah suatu tempat dalam struktur 

kalimat dengan unsur pengisi berupa bentuk (bahasa) yang tergolong dalam kategori 

tertentu. Serta mempunyai peran semantis tertentu pula. Fungsi sintaksis terdiri fungsi 

subjek (S), predikat (P), objek (O), komplemen/pelengkap (Komp/Pel), dan 

keterangan (K). Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

fungsi adalah suatu tempat dalam struktur kalimat sebagai aspek ruang sintaksis yang 

mengacu pada tugas unsur kalimat yang selanjutnya disebut dengan istilah fungsi 

subjek (S), predikat (P), objek (O), komplemen/pelengkap(Komp/P) dan keterangan 

(K). 
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Peran sintaksis adalah segi semantis dari pengisi-pengisi fungsi sintaksis 

(Verhaar, 2012: 167). Sejalan dengan pendapat Verhaar, Chaer (2008:334), 

mengemukakan pada dasarnya tiap kalimat berisi suatu peristiwa atau keadaan yang 

mengharuskan adanya peran semantis berbeda-berbeda. Maksudnya tiap kalimat 

mempunyai fungsi-fungsi pengisi sintaksis serta melibatkan peran semantis yang 

berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya. Dari definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa peran sintaksis ialah pengisi fungsi-fungsi sintaksis yang 

melibatkan peran semantis yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya. 

Peran sintaksis terdiri dari peran pelaku, sasaran, pengalam, digolongkan, penggolong, 

alat dan tempat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menggunakan nomina 

pada fungsi dan peran sintaksis adalah kemampuan seseorang menggunakan kata 

benda pada suatu tempat dalam struktur kalimat dengan unsur pengisi berupa bentuk 

(bahasa) yang tergolong dalam kategori tertentu serta mempunyai peran semantis 

tertentu pula.  

Kemampuan Menggunakan Nomina..., Nurul Faizah, FKIP UMP, 2015



 

 

51 
 

 

KEMAMPUAN MENGGUNAKAN NOMINA PADA FUNGSI DAN PERAN KALIMAT 

PADA KARANGAN SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 3 PURWOKERTO

F. Peta Konsep 

 

 

5
1

 

Fitur semantik  
kodrati 

Fitur semantik  
universal 

Pemakaian 

pada tataran 

frasa  

NOMINA SINTAKSIS  KEMAMPUAN 

MENGGUNAKAN 

NOMINA PADA 

FUNGSI DAN PERAN 

KALIMAT 

Pengertian Segi 

Segi 
Perilaku 

Semantik   

Segi 
Perilaku 
Sintaksis    

Segi bentuknya    

Fungsi dan Peran Sintaksis Pengertian  

Fungsi 

sintaksis     

Peran sintaksis 

Nomina dasar    Nomina turunan  1. Predikat 
2. Subjek  
3. Objek  
4. pelengkap 
5. Keterangan  Nomina 

dasar khusus    
Nomina 

dasar umum    

Afiksasi     Perulangan    Pemajemukan      

1. Penurunan nomina dengan ke- 
2. Penurunan nomina dengan pel-, per-, 

pe- 
3. Penurunan nomina dengan peng- 
4. Penurunan nomina dengan  

–an 
5. Penurunan nomina dengan peng-an 
6. Penurunan nomina dengan ke-an 
7. Penurunan nomina dengan  

–el, -er-, -em-, dan –in-  
8. Penurunan nomina dengan  

–at/-in, dan –a, -I   
9. Penurunan nomina dengan  

–isme, -(is) asi, -logi dan -tas 
10. Penurunan nomina dengan per-an 
11. Penurunan nomina dengan –wan/-wati 

1. Makna keanekaan  

2. Makna kekolektifan yang 

merupakan kumpulan sejenis  

3. Makna kekolektifan yang 

merupakan kumpulan berbagai 

jenis  

4. Makna kemiripan rupa  

5. Makna kemiripan cara  

Dari segi bentuk morfologis: 

1. Nomina bebas majemuk dasar  

2. Nomina majemuk berafiks 

3. Nomina majemuk dari bentuk 

bebas dan terikat  

Dari segi hubungan komponen 

4. Nomina majemuk setara  

5. Nomina majemuk bertingkat  

1. Peran pelaku  
2. Peran sasaran  
3. peran 

pengalam 
4. peran 

digolongkan 
5. Peran 

penggolong 
6. Peran alat 
7. Peran tempat 

KARANGAN  

1. Pengertian 
mengarang 

2. Jenis-jenis karangan  
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