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ABSTRAK 

 
Nisrina, Rizqiya Afifatun. 2011. Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat pada 

Kumpulan Romansa Jawa “Tembange Wong Kangen”. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dra. Endang Kurniati, M. Pd. Pembimbing II: Ermi 

Dyah Kurnia, S.S, M. Hum. 

 

Kata kunci: struktur frasa, predikat. 

Fungsi predikat dapat diisi oleh berbagai kategori frasa. Pengkajian frasa 

berdasarkan kategori frasanya telah banyak dilakukan, namun pengkajian frasa 

yang mengisi fungsi predikat masih jarang dilakukan. Di dalam penelitian ini 

permasalah yang dibahas adalah struktur frasa pengisi fungsi predikat  di dalam 

Tembange Wong Kangen yang meliputi struktur frasa berdasarkan satuan lingual 

dan kategori unsurnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi struktur frasa 

pengisi fungsi predikat berdasarkan satuan lingual unsur-unsurnya dan kategori 

unsur-unsurnya.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

pendekatan teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis menggunakan 

pendekatan strukturalisme, sedangkan pendekatan metodologis menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berupa penggalan kalimat 

dalam kumpulan romansa Jawa Tembange Wong Kangen yang diduga fungsi 

predikatnya mengandung frasa.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

simak, dilanjutkan dengan teknik catat pada kartu data. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan metode agih, dengan teknik bagi unsur langsung. 

Pemaparan hasil analisis data menggunakan metode informal. 

Hasil penelitian struktur frasa pengisi fungsi predikat pada kumpulan 

romansa Jawa Tembange Wong Kangen berdasarkan satuan lingual unsur-

unsurnya ada lima tipe, yaitu (1) kata + kata, (2) kata + frasa, (3) frasa + kata, (4) 

frasa + frasa dan (5) frasa + klausa; dan menurut kategori unsur-unsurnya ada 

enam belas tipe, yaitu (1) V + V, (2) V + Adv, (3) Kata tugas + V, (4) N + N, (5) 

Kata ingkar + N, (6) N + Adv, (7) Adj + Adj, (8) Adj + N, (9) Adj + Adv, (10) 

kata tugas + Adj, (11) Adv + Adv, (12) Adv + Adj, (13) Kata lain + Adv, (14) 

Num + Adv, (15) Pr + N, dan (16) Pr + V. 

Pengkajian frasa pengisi fungsi P ini masih terbatas pada struktur frasa 

berdasarkan satuan lingual dan berdasarkan kategori unsurnya.oleh karena itu 

masih sangat dimungkinkan untuk mengadakan penelitian lanjutan, seperti 

pengkajian frasa berdasar distribusinya, hubungan makna antar unsurnya, maupun 

pengkajian frasa pada bahasa lisan.  
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SARI 

 
Nisrina, Rizqiya Afifatun. 2011. Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat pada 

Kumpulan Romansa Jawa “Tembange Wong Kangen”. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dra. Endang Kurniati, M. Pd. Pembimbing II: Ermi 

Dyah Kurnia, S.S, M. Hum. 

 

Kata kunci: struktur frasa, wasesa. 

Fungsi wasesa bisa diisi maneka kategori frasa. Panaliten frasa miturut 

kategori frasane wis akeh, nanging panaliten frasa sing ngisi fungsi wasesa isih 

sithik. Bab sing diudi yaiku kepiye struktur frasa sing ngisi fungsi wasesa ing 

Tembange Wong Kangen miturut satuan lingual lan kategori unsure. Ancas 

panaliten iki yaiku njlentrehake struktur frasa sing ngisi fungsi wasesa miturut 

satuan lingual unsure lan kategori unsure. 

Pendekatan sing digunakake ing panaliten iki ana loro, yaiku pendekatan 

teoretis lan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis nggunakake pendekatan 

strukturalisme, dene pendekatan metodologis nggunakake pendekatan kualitatif 

deskriptif. Data panaliten dijupuk saka ukara ing kumpulan romansa Jawa 

Tembange Wong Kangen sing dikira-kira fungsi wasesane ngemu frasa.  

Pangumpalan data kanthi teknik semak, diterusake kanthi teknik cathet ing kertu 

data. Data dianalisis nganggo metode agih, kanthi teknik bagi unsur langsung. 

Data dijlentrehake kanthi metode informal. 

Asil panaliten struktur frasa sing ngisi fungsi wasesa ing kumpulan romansa 

Jawa Tembange Wong Kangen miturut satuan lingual unsure ana limang tipe, 

yaiku (1) kata + kata, (2) kata + frasa, (3) frasa + kata, (4) frasa + frasa lan (5) 

frasa + klausa; lan miturut kategori unsure ana nembelas tipe, yaitu (1) V + V, (2) 

V + Adv, (3) Kata tugas + V, (4) N + N, (5) Kata ingkar + N, (6) N + Adv, (7) Adj 

+ Adj, (8) Adj + N, (9) Adj + Adv, (10) kata tugas + Adj, (11) Adv + Adv, (12) 

Adv + Adj, (13) Kata lain + Adv, (14) Num + Adv, (15) Pr + N, lan (16) Pr + V. 

Panaliten iki winates ing frasa sing ngisi fungsi wasesa miturut satuan 

lingual lan kategori unsure. Mula, isih bisa dianakake panaliten sabanjure, kayata 

panaliten babagan frasa miturut distribusine, hubungan makna antar unsure, utawa 

panaliten frasa ing basa lisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



 

 

x 

DAFTAR ISI 
 

 

JUDUL ........................................................................................................  i  

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................  ii  

PENGESAHAN ........................................................................................  iii  

PERNYATAAN .......................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................  v 

PRAKATA ................................................................................................  vi  

ABSTRAK  .............................................................................................  viii  

SARI .........................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  x 

DAFTAR SINGKATAN ........................................................................  xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .....................................................................................  1  

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................  3  

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................  3 

1.4 Manfaat Penelitian ...............................................................................  3  

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka .....................................................................................  5 

2.2 Landasan Teoretis ................................................................................. 8 

2.2.1 Pengertian Sintaksis ........................................................................ 8 

2.2.2 Kalimat .........................................................................................  10 

2.2.2.1 Pengertian Kalimat .......................................................................  10 

2.2.2.2 Konstituen Kalimat ......................................................................  11 

2.2.2.3 Fungsi Sintaksis Unsur Kalimat ...................................................  12 

1) Fungsi Predikat .................................................................................  12 

2) Fungsi Subjek ...................................................................................  13 

3) Fungsi Objek ....................................................................................  14 

4) Fungsi Pelengkap..............................................................................  14 

 

ix 



 

 

xi 

5) Fungsi Keterangan ............................................................................. 14 

2.2.3 Kategori Sintaksis ........................................................................  15 

2.2.3.1 Nomina .........................................................................................  15 

2.2.3.2 Verba ............................................................................................  16 

2.2.3.3 Adjektiva ....................................................................................... 17 

2.2.3.4 Pronomina ..................................................................................... 17 

2.2.3.5 Numeralia .....................................................................................  18 

2.2.3.6 Adverbia .......................................................................................  19 

2.2.3.7 Kata tugas .....................................................................................  20 

2.2.3.8 Interjeksi ......................................................................................  22 

2.2.4 Klausa ..........................................................................................  23 

2.2.4.1 Pengertian Klausa ........................................................................  23 

2.2.4.2 Klasifikasi Klausa ........................................................................  24 

2.2.5 Frasa .............................................................................................  25 

2.2.5.1 Pengertian Frasa ...........................................................................  25 

2.2.5.2 Klasifikasi Frasa ...........................................................................  26 

2.2.5.3 Struktur Frasa ...............................................................................  33 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  ........................................................................  36 

3.2 Data dan Sumber Data .......................................................................  36 

3.3 Teknik Pengumpulan Data .................................................................  37 

3.4 Teknik Analisis Data ..........................................................................  37 

3.5 Teknik pemaparan Hasil Analisis ......................................................  39 

 

BAB IV STRUKTUR FRASA FUNGSI PREDIKAT  

TEMBANGE WONG KANGEN 

4.1 Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat Berdasarkan Satuan Lingual  

 Unsur-unsurnya ..................................................................................  40 

4.1.1 Kata + kata ...................................................................................  40 

4.1.2 Kata + frasa ..................................................................................  41 

 

x 



 

 

xii 

4.1.3 Frasa + kata ..................................................................................  41 

4.1.4 Frasa + frasa .................................................................................  42 

4.1.5 Frasa + klausa ..............................................................................  42 

 

4.2 Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat Berdasarkan Kategori  

Unsur-unsurnya ................................................................................  43 

4.2.1 Verba + Verba .................................................................................  43 

4.2.2 Verba + Adverbia ............................................................................  44 

4.2.3 Kata tugas + Verba ..........................................................................  45 

4.2.4 Nomina + Nomina ...........................................................................  48 

4.2.5 Kata ingkar + Nomina .....................................................................  49 

4.2.6 Nomina + Adverbia .........................................................................  49 

4.2.7 Adjektiva + Adjektiva .....................................................................  49 

4.2.8 Adjektiva + Nomina ........................................................................  50 

4.2.9 Adjektiva + Adverbia ......................................................................  50 

4.2.10 Kata tugas + Adjektiva ................................................................... 51 

4.2.11 Adverbia + Adverbia .....................................................................  51 

4.2.12 Adverbia + Adjektiva ....................................................................  52 

4.2.13 Kata tugas + Adverbia ...................................................................  52 

4.2.14 Numeralia + Adverbia ...................................................................  53 

4.2.15 Preposisi + Nomina .......................................................................  53 

4.2.16 Preposisi + Verba ..........................................................................  54 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan ............................................................................................  56 

5.2 Saran ..................................................................................................  56  

 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................  xiv 

LAMPIRAN 

 

 

 

xi 



 

 

xiii 

DAFTAR SINGKATAN 

 

K  : keterangan 

P  : predikat 

Pel  :pelengkap 

S  : subjek 

N  : nomina 

V  : verba 

Prep  : preposisi 

Pron : pronomina 

Adj  : adjektiva 

Adv  : adverbia 

Konj : konjungsi 

Num : numeralia 

Fr  : frasa 

TE   :Tetesing Eluh 

EKM : Endah Kaya Mutiara  

SLP  : Sunare Lintang Panglong 

NWK :Ngoyak Wewayangan 

Kumlebat  

TWK  : Tembange Wong Kangen 

APP  : Antarane Ponorogo-Panggul  

CW  : Candra Wulan  

SSR  :Sakeplasan Sunaring 

Rembulan  

RPIM  : Rujak Petis Ireng Manis  

 

xii 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Karya sastra yang berkembang di masyarakat sangat beragam, baik sastra 

yang berbentuk sastra lisan maupun sastra tulis. Sastra tulis dibedakan menjadi 

puisi dan prosa. Prosa dalam karya sastra di antaranya cerpen, cerbung, novel, dan 

roman. Salah satu contoh cerpen adalah Tembange Wong Kangen. 

Tembange Wong Kangen merupakan kumpulan tiga puluh cerita pendek. 

Cerita tersebut seluruhnya mengisahkan asmara anak muda, sehingga karya ini 

disebut juga dengan romansa. Sumono Sandi Asmoro menulis cerita ini dengan 

bahasa Jawa dialek Jawa timuran. Penyajian ceritanya ringan dan sering terjadi di 

sekitar kita yaitu kisah asmara anak muda.  

Kalimat tersusun atas beberapa klausa, sedangkan klausa itu terbentuk dari 

beberapa frasa atau kata. Frasa dan kata itu mengisi fungsi-fungsi dalam kalimat 

yang berupa subjek (S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel), maupun 

keterangan (K). Fungsi utama dalam kalimat terletak pada P-nya. Berdasarkan 

kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya, fungsi P lazimnya diisi oleh 

kategori kata ataupun frasa verbal, namun ada pula yang diisi dengan kategori 

nominal, adjektival,  adverbial, numeralia, dan preposisional.  

Di dalam  romansa ini banyak ditemukan variasi frasa yang mengisi fungsi 

dalam kalimat. Ditinjau dari frekuensi penggunaan frasanya, fungsi S menempati 

urutan pertama yang didominasi oleh frasa nominal. Urutan selanjutnya diisi oleh 
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frasa yang menempati fungsi K. Pada fungsi ini juga ditemukan lebih banyak 

kategori frasa yang digunakan. Frekuensi penggunaan frasa pada fungsi P 

memang lebih sedikit dibandingkan dengan fungsi S maupun K, tetapi secara 

kategorial frasa pada fungsi ini lebih variatif. Variasi tersebut seperti pada frasa 

yang terdapat dalam kalimat berikut ini. 

1) Nganti jam setengah sanga bengi, wong sing dienteni kok durung ana 

teka.(Tetesing Eluh, hal:1)  

„Sampai jam setengah sembilan malam, orang yang ditunggu kok 

belum ada datang‟ 

 

Struktur ini menjadi masalah karena secara umum frasa tersebut tidak wajar 

di masyarakat.  Frasa kok durung ana teka lebih lazim diucapkan kok durung teka 

atau kok durung ana saja.  

Berdasarkan masalah tersebut, di dalam penelitian ini akan dideskripsikan 

struktur frasa pengisi fungsi P di dalam Tembange Wong Kangen. Struktur frasa 

yang diteliti meliputi struktur frasa berdasarkan satuan lingual unsurnya dan 

kategori unsurnya. 

Berdasarkan satuan lingual unsurnya frasa (1) tersusun atas katadan frasa, 

yaitu kata kok dan frasa durung ana teka. Berdasarkan kategorinya, frasa tersebut 

merupakan frasa verbal, yang tersusun atas partikel pelunak kok, dan frasa verbal  

durung ana teka. 

Pengkajian frasa berdasarkan kategorinya telah banyak dilakukan, seperti 

struktur frasa nominal, frasa verbal, maupun frasa kategori yang lain. Akan tetapi 

pengkajian frasa yang mengisi fungsi P dalam kalimat masih jarang dilakukan. 

Berdasarkan alasan tersebut, frasa pengisi fungsi P perlu dikaji secara lebih luas 

dan mendalam. Oleh sebab itu “Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat pada 
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Kumpulan Romansa Jawa Tembange Wong Kangen” dilakukan, sehingga 

diperoleh deskripsi frasa pengisi fungsi P dalam bahasa Jawa. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Bagaimana struktur frasa pengisi fungsi predikat berdasarkan satuan lingual 

unsur-unsurnya? 

b. Bagaimana struktur frasa pengisi fungsi predikat berdasarkan kategori 

unsur-unsurnya?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mendeskripsi struktur frasa pengisi fungsi predikat berdasarkan satuan 

lingual unsur-unsurnya. 

b. Mendeskripsi struktur frasa pengisi fungsi predikat berdasarkan kategori 

unsur-unsurnya.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manfaat secara 

teoretis dan secara praktis.  
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a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu bahasa dalam 

bidang sintaksis, khususnya deskripsi tentang frasa pengisi fungsi predikat dalam 

bahasa Jawa. 

 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan 

pengajaran bahasa Jawa yang berhubungan dengan frasa. Penelitian ini juga dapat 

dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang sintaksis, khususnya 

frasa.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi 

perbandingan penelitian“Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat pada Kumpulan 

Romansa Jawa Tembange Wong Kangen”.  

Penelitian frasa yang berjudul “Struktur Frase Bahasa Jawa” dilakukan oleh 

Arifin, dkk pada tahun 1983. Permasalahan yang dibahas meliputi penggolongan 

frasa bahasa Jawa berdasarkan hubungan makna antar unsur, jumlah unsur, pola 

urutan unsur, keeratan hubungan antar unsur, dan hierarki keeratan pola urutan 

antar unsur. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh kejelasan tentang 

struktur frasa dalam bahasa Jawa. Data diperoleh dari majalah, surat kabar, RRI, 

TVRI, dan bahasa Jawa dalam karya sastra antara tahun 60 – 80an. Metode yang 

digunakan adalah metode observasi dan informan, dengan teknik rekam yang 

dilanjutkan dengan pencatatan pada katu data. Pengolahan data dilakukan dengan 

teknik distribusional. Hasil penelitian ini berupa deskripsi frasa dalam bahasa 

Jawa yang meliputi penggolongan frasa bahasa Jawa berdasarkan hubungan 

makna antar unsur, jumlah unsur, pola urutan unsur, keeratan hubungan antar 

unsur, dan hierarki keeratan pola urutan antar unsur. 

Penelitian ini berusaha menjelaskan frasa dalam bahasa Jawa secara 

keseluruhan, namun penjelasan tersebut masih bersifat umum. Persamaan 

penelitian “Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat pada Kumpulan Romansa Jawa 
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Tembange Wong Kangen” dengan penelitian ini adalah teori dan data yang berupa 

data tertulis. Ruang lingkup frasa yang dibahas dan tujuan menjadi perbedaan 

penelitian ini. “Struktur Frasa Bahasa Jawa” membahas frasa secara keseluruhan, 

sedangkan “Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat pada Kumpulan Romansa 

Jawa Tembange Wong Kangen” membahas frasa yang menduduki fungsi P saja. 

Pada tahun 1987, Surono meneliti tentang Frasa Verbal dalam Bahasa Jawa. 

Permasalahan yang diangkat meliputi ciri dan batasan frasa, struktur frasa verbal 

berdasarkan unsur langsung dan peran sintaksisnya, unsur tambahan dalam frasa 

verbal, serta klasifikasi frasa verbal bahasa Jawa. Penelitian ini secara umum 

bertujuan mendeskripsi frasa verbal bahasa Jawa, serta secara khusus mengetahui 

kekhasan frasa verbal dibandingkan dengan frasa lain, dan mengetahui konstituen 

yang mejadi anggota frasa verbal. Teori struktural menjadi acuan dalam penelitian 

ini. Metode yang digunakan meliputi catat, sampling, yang kemudian dengan 

pembantu bahasa. Teknik analisisnya menggunakan teknik substitusi, ekspansi, 

interupsi, permutasi, dan parafrase yang kemudian dites gramatikalnya. Sumber 

data berasal dari majalah dan karya sastra bahasa Jawa. Hasilnya berupa deskripsi 

ciri dan batasan frasa, struktur frasa verbal berdasarkan unsur langsung dan peran 

sintaksisnya, unsur tambahan dalam frasa verbal, serta klasifikasi frasa verbal 

bahasa Jawa. 

Kelebihan penelitia ini adalah pendeskripsian frasa verbal secara mendalam, 

akan tetapi belum dipaparkan mengenai struktur frasa verbal berdasarkan kategori 

unsunya. Persamaan dengan penelitian ini adalah  pada teori yang digunakan, 
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sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian, metode, dan teknik  

analisis data. 

Pada tahun  2009, Afidah dalam skripsinya yang berjudul “Struktur Frasa 

Nomina dalam Bahasa Jawa di Majalah Panjebar Semangat” mendeskripsi frasa 

nominal dalam bahasa Jawa berdasarkan kategori dan satuan lingual unsur-

unsurnya. Penelitian ini khusus membahas frasa nomina yang ada pada Majalah 

Panjebar Semangat. Data berupa data tulis, yang diambil dari majalah Panjebar 

Semangat yang bertujuan mendeskripsi frasa nomina dalam bahasa Jawa. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih dan teknik bagi unsur 

langsung. Hasil penelitian ini berupa deskripsi frasa nomina berdasarkan satuan 

lingual yang menjadi unsurnya dan kategori unsurnya. 

Penelitian ini mendeskripsi struktur frasa nomina lebih lengkap, yaitu 

ditinjau dari satuan lingual dan kategori unsurnya. Hal ini yang menjadi kelebihan 

penelitian ini, sedangkan kekurang penelitian ini adalah tidak sampai 

mendeskripsi pada hubungan makna antar unsur. 

Penelitian lain yang mengangkat permasalahan dan menggunakan metode 

yang sama yaitu “Struktur Frasa Adjektival dalam Bahasa Jawa di Majalah 

Jayabaya yang dilakukan oleh Anindita  tahun 2010. Hasil penemuan ini adalah 

struktur frasa adjektival berdasarkan satuan lingual yang menjadi unsurnya dan 

kategorinya. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada sumber data, 

dan kategori frasa yang dikaji. Jika Afidah  membahas tentang  frasa nominal 

pada majalah Panjebar  Semangat, Anindita membahas frasa adjektival pada 

majalah Jayabaya. 
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“Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat pada Kumpulan Romansa Jawa 

Tembange Wong Kangen” mempunyai persamaan dengan kedua penelitian 

tersebut, yaitu pada permasalahan dan metode yang digunakan. Akan tetapi 

pengkajian ini memiliki perbedaan yang terletak pada data dan sumber data yang 

digunakan.  

Pengkajian “Struktur Frasa Pengisi Fungsi Predikat pada Kumpulan 

Romansa Jawa Tembange Wong Kangen” merupakan penelitian lanjutan struktur 

frasa dalam bahasa Jawa yang menitikberatkan struktur frasa yang mengisi fungsi 

predikat khusus pada  Tembange Wong Kangen. Jadi, penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumya. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Beberapa konsep yang menjadi acuan pemikiran penelitian ini adalah 1) 

pengertian sintaksis, 2) kalimat, 3) kategori sintaksis, 4) klausa, dan 5) frasa. 

   

2.2.1  Pengertian Sintaksis 

Sintaksis berasal dari Yunani Kuno, yaitu sun „dengan‟, dan tattein 

„menempatkan‟. Jadi, secara etimologi sintaksis berarti menempatkan bersama-

sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat (Chaer 2003:203). Pendapat 

ini sejalan dengan Crystal 1980:346 dalam Ba‟dulu (2005:43), yang menyatakan 

bahwa sintaksis merupakan telaah tentang kaidah-kaidah yang mengatur cara 

kata-kata dikombinasikan untuk membentuk kalimat dalam suatu bahasa. Menurut 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani_Kuno
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kedua pendapat tersebut, kata merupakan unsur terkecil yang akan membentuk 

hierarki yang lebih tinggi.  

Sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa berusaha menjelaskan unsur-unsur 

suatu satuan serta hubungan antara unsur-unsur itu dalam suatu satuan, baik 

hubungan fungsional maupun maknawi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ramlan 

(1987:21-22) yang mendeskripsikan sintaksis sebagai satuan wacana terdiri dari 

unsur-unsur berupa kalimat; satuan kalimat terdiri dari unsur-unsur yang berupa 

klausa; satuan klausa terdiri dari unsur-unsur yang berupa frasa; dan frasa terdiri 

dari unsur-unsur kata. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Alwasilah (1987:115), 

yang menyebutkan pengertian sintaksis adalah studi penghimpunan dan tautan  

timbal balik antara kata-kata, frasa-frasa, klausa-klausa dan kalimat-kalimat. Dari 

pendapat tersebut dapat diketahui bahwa hierarki yang lebih tinggi itu berupa 

frasa, klausa, dan kalimat.   

Pendapat yang lebih sederhana dikemukakan oleh Verhaar (2001:11), bahwa 

sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata dalam 

kalimat.  

Kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen 

pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa (Chaer 2003:219). Hal ini 

berarti pembahasan sintaksis berupa struktur eksternal kata. Berbeda dengan 

morfologi yang membahas struktur internal kata, maksudnya struktur di dalam 

kata. Jika dalam sintaksis kata merupakan terkecil, dalam morfologi kata 

merupakan satuan terbesar dalam pembahasannya. 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembahasan sintaksis mencakup frasa, klausa, dan kalimat. 

 

2.2.2  Kalimat 

Pembahasan mengenai kalimat dibagi atas beberapa subbahasan, yaitu 1) 

pengertian kalimat, 2) konstituen kalimat, dan 3) fungsi sintaksis unsur kalimat. 

 

2.2.2.1  Pengertian Kalimat 

Alwi (2003:311) menyatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil 

dalam wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Pendapat 

ini mengartikan kalimat bukan berdasarkan penyusun kalimat itu, melainkan 

kalimat sebagai penyusun dasar wacana.   

Kalimat tersusun atas kata, frasa maupun klausa yang mengungkapkan satu 

pikiran dan diikuti dengan intonasi akhir yang menyatakan suatu kalimat. Parera 

(1982:14) yang mengemukakan bahwa kalimat adalah sebuah bentuk 

ketatabahasaan yang maksimal yang tidak merupakan bagian dari bentuk 

ketatabahasaan lain yang  lebih besar dan mempunyai ciri kesenyapan final yang 

menunjukkan bentuk itu berakhir. Pendapat  ini juga sesuai dengan Ramlan 

(1987:6) berpendapat bahwa kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh 

adanya jeda panjang yang disertai oleh nada akhir turun atau naik. Jeda panjang 

dan nada turun naik ini dapat disamakan dengan kesenyapan final penanda akhir.  
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Secara umum dapat disimpulkan kalimat adalah satuan gramatikal yang 

terdiri dari unsur kata, frasa ataupun klausa yang disertai intonasi penanda 

kalimat.  

Kalimat itu tampak dalam dua wujud, yaitu lisan dan tulisan. Dalam wujud 

lisan kalimat diiringi oleh alunan titinada, diwarnai oleh kekeras-lembutan 

tekanan, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh intonasi 

selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau 

asimilasi bunyi. Dalam wujud tulisan, khususnya yang berhuruf Latin, kalimat 

dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), 

atau tanda seru (!) (Sudaryanto 1992:56). 

Ciri-ciri kalimat adalah sebagai berikut. 

a. Mengandung kesatuan yang terdiri atas kata atau kelompok kata. 

b. Dibatasi oleh kesenyapan awal dan akhir. 

c. Diakhiri oleh lagu akhir selesai. 

d. Jika paduan antara lapisan segmental dan suprasegmental masih belum 

meyakinkan maksud komunikasi, makna kalimat ditentukan oleh situasi. 

 

2.2.2.2  Konstituen Kalimat 

Di antara kalimat dan kata, biasanya ada satuan antara yang berupa 

kelompok kata. Baik kata maupun kelompok kata yang menjadi unsur kalimat 

dapat dipandang sebagai suatu konstruksi. Satuan-satuan yang membentuk 

konstruksi disebut konstituen (Alwi dkk, 2003-314). Hal ini sejalan dengan La 

Palombara 1976:173 dalam Ba‟dulu (2005:45) yang mendifinisikan konstituen 
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sebagai suatu satuan sintaksis yang berkombinasi dengan satuan sintaksis lainnya 

untuk membentuk suatu konstruksi.  

Kalimat sebagaimana satuan lingual lainnya, juga bersifat linear. Kelinearan 

inilah yang memungkinkan terpotong-potong, disegmen-segmenkan menjadi 

beberapa konstituen (Kurniati 2008:53) 

Konstituen dapat dibedakan mejadi dua, yaitu konstituen inti dan konstituen 

non-inti. Konstituen inti adalah unsur pembentuk kalimat yang tidak dapat 

dihilangkan atau dilesapkan. Konstituen non-inti adalah unsur pembentuk kalimat 

yang dapat dihilangkan. Setiap pelesapan konstituen inti akan menghilangkan 

kejatian konstituen sisanya sebagai kalimat, sedangkan setiap melesapkan 

konstituen noninti tidak meruntuhkan kejatian konstituen sisanya sebagai kalimat. 

Dalam satu kalimat dimungkinkan adanya beberapa konstituen. 

 

2.2.2.3 Fungsi Sintaksis Unsur Kalimat 

Fungsi merupakan tataran tertinggi dan yang paling abstrak. Fungsi 

merupakan tempat kosong yang eksistensinya baru ada karena formulasinya, yaitu 

yang digunakan sebagai tempat oleh pengisinya. 

Secara fungsional, kalimat maupun klausa itu terdiri atas fungsi-fungsi, yaitu 

yang disebut dengan subjek (S), predikat (P), objek (O), keterangan (K), dan 

pelengkap (P). Fungsi bersifat relasional, yaitu adanya fungsi yang satu tidak 

dapat dibayangkan tanpa hubungan dengan fungsi yang lain (Kurniati 2008:7). 
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1) Fungsi  Predikat 

Predikat (P) merupakan konstituen pusat dalam suatu kalimat yang disertai 

pendamping kiri dengan atau tanpa disertai kanan. Pendamping kiri itu S, 

sedangkan pendamping kanan dapat berupa O, atau Pel. Fungsi P dipandang 

memiliki peranan yang lebih besar jika dibandingkan dengan fungsi yang lain; dan 

sebagai fungsi yang berperan lebih besar, fungsi P dinamakan fungsi pusat 

(Sudaryanto 1992:126). Secara dominan, P diisi oleh verba. Namun, dalam bahasa 

Jawa P ada juga yang diisi nonverbal.  

 

2) Fungsi Subjek  

Subjek (S) merupakan fungsi terpenting kedua setelah P yang pengisinya 

tidak dapat dipertanyakan atau pengisinya tidak dapat diganti oleh kategori 

pronominal interogatif (Kurniati 2008:8). Pada umumnya S berupa nominal, frasa 

nominal, atau klausa. 

(2) Bapak tindak. 

„Bapak pergi‟  

 

Kalimat (2) tersusun atas dua konstituen, yaitu bapak dan tindak. Konstituen 

tindak  berkategori verba, dan bapak berkategori nomina. Verba itu merupakan 

konstituen pusat yang secara dominan mengisi fungsi P. Dengan demikian bapak 

berfungsi sebagai S, sedangkan tindak sebagai P. 

 

3) Fungsi Objek 

Selain didampingi oleh S, P yang merupakan konstituen pusat 

dimungkinkan pula masih didampingi oleh konstituen kanan yang berupa objek 
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(O). O adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang 

berupa verba transitif pada kalimat aktif (Alwi dkk 2003:328).  

Fungsi O dapat dikenali dengan cara (1) melihat jenis P-nya, P yang 

membutuhkan O berwatak aktif transitif, dan (2) memperhatikan ciri khas O itu 

sendiri, yaitu jika kalimat tersebut dipasifkan maka O kalimat aktif menjadi S 

kalimat pasifnya. P aktif transitif dapat ditandai oleh kehadiran afiks tertentu; N-, 

N-i, dan N-ake.  

 

4) Fungsi Pelengkap 

Fungsi yang wajib hadir setelah P adalah pelengkap (Pel), selain O. 

Perbedaan antara O dan Pel adalah fungsi Pel tidak dapat menjadi S pada proses 

pemasifan kalimat. P yang diikuti oleh Pel adalah verba yang berkategori aktif 

intransitif, aktif bitransitif, dan pasif.  

 

5) Fungsi Keterangan 

Fungsi S, P, O, dan Pel bersifat wajib hadir dalam kalimat bahasa Jawa. 

Keterangan (K) merupakan fungsi yang tidak wajib hadir, karena kehadirannya 

hanya berfungsi memperjelas, atau memberikan keterangan. Letak K dapat berada 

di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Alwi dkk (2003:330) yang menyatakan bahwa K merupakan fungsi sintaksis yang 

paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. 
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Hal ini didukung oleh Kurniati (2008:12) yang menyatakan bahwa 

umumnya yang menjadi ciri menonjol K dalam hal perilaku strukturalnya adalah 

kebebasan letaknya. 

 

2.2.3  Kategori Sintaksis 

 Kategori pertama-tama muncul sebagai sosok kata. Hal ini menuntun pada 

pengertian seseorang bahwa satuan dasar kalimat adalah kata dan kategori 

sintaksis, lalu berarti kategori kata atau kelompok kata. Menurut Sudaryanto 

(1992:70) dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa, kategori kata dibedakan 

menjadi delapan. Kedelapan kategori itu akan dipaparkan sebagai berikut: 1) 

nomina (N), 2) verba (V), 3) adjektiva (Adj), 4) pronomina (Pron), 5) numeralia 

(Num), 6) adverbial (Adv), 7) kata tugas, dan 8) interjeksi.  

 

2.2.3.1 Nomina (N) 

Nomina (N) adalah kata yang menunjukkan makna benda. N biasa muncul 

dalam kalimat sebagai pengisi fungsi S, O, dan Pel. Ciri-ciri N dapat dibedakan 

dengan disertai kata ingkar dudu „bukan‟, dan tidak dapat diikuti kata ingkar ora 

„tidak‟. 

Secara sintaksis N mempunyai ciri-ciri tertentu. 

a. Dalam kalimat yang P-nya verba, N cenderung menduduki fungsi S, O, atau 

Pel.  

b. N tidak dapat diingkari dengan kata ora „tidak‟.  
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c. N dapat diikuti Adj, baik secara langsung maupun dengan diantarai oleh kata 

sing „yang‟(Alwi dkk 2003:213). 

 

2.2.3.2 Verba (V) 

Verba (V) berasal dari bahasa Latin verbum, yang berarti kata kerja. V biasa 

muncul dalam kalimat menempati fungsi P secara dominan. V dapat dinegasikan 

dengan kata ora „tidak‟, dan dapat bergabung dengan kata anggone, tetapi tidak 

bisa diikuti partikel, rada „agak‟, luwih „lebih‟, paling „paling, dan banget 

„sangat‟. 

Ciri-ciri V menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa oleh Sudaryanto 

(1992:77-78) adalah sebagai berikut. 

a. Sebagai P, V dapat diikuti atau diatributi oleh kata lagi „sedang‟, yang letak 

kiri.  

b. V dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ngapa? „mengapa?‟, atau lagi 

apa? „sedang apa?‟ 

c. V dapat diikuti keterangan yang menyatakan cara melakukan tindakan. 

Keterangan tersebut berkategori Adv. Antara V dan K dapat diselipi kata 

karo, dan kanthi „dengan‟. 

d. V memungkinkan munculnya konstituen lain yang sederajat dengan S dan P 

itu sendiri secara sintaksis. 
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2.2.3.3 Adjektiva (Adj) 

Adjektiva (Adj) merupakan kata yang menunjukkan makna sifat. Dalam 

kalimat, Adj menempati fungsi dominannya V, yaitu P, sedangkan dalam tataran 

frasa Adj dapat menyertai N, menyifati N, dan menempati fungsi atribut 

(Sudaryanto 1997:71). Adj dapat dinegasi dengan bentuk ora „tidak‟, dan dapat 

diikuti dengan partikel rada „agak‟, luwih „lebih‟, paling „paling‟, dan banget 

„sangat‟. 

Adj juga dapat menjadi bentuk dasar bagi kata yang berafiks ke-/-en yang 

bermakna „terlalu‟, misalnya kecepeten „terlalu cepat‟.  

 

2.2.3.4 Pronomina (Pron) 

Pronomina (Pron) adalah kata ganti yang dapat menggantikan kategori N. 

Sesuatu yang digantikan disebut antiseden. Antiseden ada yang terdapat di dalam 

wacana, ada pula yang di luar wacana. Pron tidak bisa berafiks, tetapi bisa 

direduplikasikan.  

Ciri lain Pron adalah acuannya yang dapat berpindah-pindah tergantung 

kepada siapa yang menjadi pembicara/penulis, pendengar/pembaca, atau siapa/apa 

yang dibicarakan. 

Kata ganti ini terbagi menjadi tiga , yaitu pronomina persona dan pronomina 

demonstratif, dan pronomina interogatif (Sudaryanto 1992:92). 

a. Pronomina persona adalah Pron yang dipakai untuk mengacu pada orang. 

Pronomina persona dapat mengacu pada diri sendiri (pronomima persona 

pertama), mengacu pada orang yang diajak bicara (pronomina persona kedua), 
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dan mengacu pada orang yang dibicarakan (pronomina persona ketiga). 

Contoh dari masing-masing Pron adalah aku „saya‟, kowe „kamu‟,dan dheweke 

„dia‟. 

b. Pronomina demonstratif atau kata ganti tunjuk. Pron ini dibedakan menjadi 

berikut. 

1) Pronomina demonstratif substantif (dengan substansi tertentu), misal; iki 

„ini‟, kuwi „itu‟.  

2) Pronomina demonstratif lokatif (dengan tempat tertentu), misal; kene 

„sini‟, kono „situ‟, kana „sana‟. 

3) Pronomina demonstratif deskriptif (dengan perian tertentu), misal; ngene, 

mangkene „begini‟, ngono, mangkono „begitu‟. 

4) Pronomina demonstratif temporal (dengan waktu tertentu), misal; saiki 

„sekarang, mengko „nanti‟. 

5) Pronomina demonstratif dimensional (dengan ukuran tertentu), misal; 

semene „sekian (ini)‟, semono „sekian (itu)‟. 

c. Pronomina yang ketiga yaitu pronomina interogatif, atau kata ganti tanya, 

misal; sapa „siapa‟, apa „apa‟, dan ngapa „mengapa‟. 

 

2.2.3.5 Numeralia (Num) 

Numeralia (Num) adalah kata yang menunjukkan kata bilangan. Num 

memiliki ciri sebagai berikut. 

a. Num dapat mendampingi N dalam konstruksi sintaksis. 

b. Num mempunyai potensi untuk mendampingi Num lain. 
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c. Num tidak dapat digabung dengan ora dan banget. 

Menurut Sudaryanto (1992:102-103) Num dalam bahasa Jawa hanya ada 

satu, yaitu numeralia pokok. Numeralia pokok dibedakan menjadi dua 

subkategori, yaitu sebagai berikut. 

a. Numeralia pokok tentu 

Numeralia pokok tentu mengacu pada bilangan dan menjawab pertanyaan yang 

menggunakan pronominal interogatif pira „berapa‟ dengan jumlah yang positif 

pasti. Contoh dari Num pokok tentu adalah sewu „seribu‟, sekilo „satu kilo‟, 

seprapat „seperempat‟.  

b. Numeralia pokok tak tentu  

Numeralia tak tentu merupakan kebalikan dari numeralia tentu, misalnya; sithik 

„sedikit‟, akeh „banyak‟, dan kabeh „semua‟. 

 

2.2.3.6 Adverbia (Adv) 

Adverbia (Adv) adalah kategori yang dapat mendampingi Adj, Num, atau 

Pron dalam konstruksi sintaksis. Walaupun Adv sering mengikuti V, tetapi 

keberadaan V belum tentu menjadi acuan adanya Adv. Adv berbeda dengan K, 

karena Adv merupakan konsep kategori.  

Perilaku sintaksis Adv dapat dilihat berdasarkan posisinya terhadap kata 

atau bagian kalimat yang dijelaskan oleh Adv yang bersangkutan. Atas dasar 

tersebut, dapat dibedakan empat macam posisi Adv, yaitu (1) Adv mendahului 

kata yang diterangkan, (2) Adv mengikuti kata yang diterangkan, (3) Adv 



 

 

 

20 

mendahului atau mengikuti kata yang diterangkan, dan (4) Adv mendahului dan 

mengikuti kata yang diterangkan (Alwi, dkk, 2003:202).  

Adv dapat ditemui dalam bentuk dasar dan turunan. Bentuk turunan itu 

terwujud melalui afiksasi, reduplikasi, gabungan proses, dan gabungan morfem 

(Kridalaksana 2005:82). 

 

2.2.3.7 Kata tugas  

Kata tugas mengacu pada hubungan antarsubstansi (Sudaryanto 1991:112). 

Berdasarkan peranannya di dalam frasa atau kalimat, kata tugas dibagi menjadi 

lima jenis, yaitu (1) konjungsi, (2) preposisi, (3) artikula, (4) partikel, dan (5) kata 

bantu predikat (Sudaryanto 1991:115). 

a. Konjungsi  (Konj) atau kata hubung adalah kata yang berguna untuk 

menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain agar tejadi hubungan antar 

kalimat.  

1) Konj. Koordinatif yaitu menggabungkan dua unsur sintaksis yang setara, 

misal; lan „dan‟, sarta „serta‟, karo „dengan‟, utawa „atau‟, nanging, tapi 

„tetapi‟, dene „sedangkan‟, kamangka „padahal‟, uga „juga‟, nuli „lalu‟,tur 

maneh „lagi pula‟, ewadene „walau demikian‟.  

2) Konj. Subordinatif yaitu menggabungkan dua unsur sintaksis yang berupa 

klausa yang tidak memiliki status yang sama, misal; bareng „ketika‟, lagi 

„sedang‟, nalika „ketika‟, sasuwene „selama‟, amarga „karena‟, awit 

„sebab‟, dadi „jadi‟, mula „maka‟, nganti „sampai‟, menawa, yen „jika‟, 
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waton, janji „asal‟, upama „umpama‟, amrih, saperlu „agar‟, kanthi, 

sarana „dengan‟, sinambi „sambil‟, kajaba „kecuali, dan kanggo „untuk‟. 

3) Konj. Korelatif yaitu konj yang terdiri atas dua bagian yang dipisahkan 

kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan, misal; sanajan…nanging 

„walaupun…tetapi‟, sangsaya…sangsaya „semakin…semakin‟. 

4) Konj. Antar kalimat yaitu konj yang menghubungkan kalimat satu dengan 

yang lain, misal; sawise iku „sesudah itu‟, senajan mangkono „walaupun 

demikian‟, sateruse „selanjutnya‟, mula saka iku „maka dari itu‟. 

5) Konj. Antar paragraf yaitu konj yang menghubungkan paragraf satu ke 

paragraf selajutnya, misal; liya saka iku „lain dengan‟, magepokan karo 

„sehubungan dengan‟ 

b. Preposisi atau kata depan adalah kata yang gunanya untuk memberikan tanda 

pada kategori lain, yaitu N, Pron, V, Adj, dan Adv, misal; ing „di‟, saka „dari‟, 

karo „dengan‟, kaya, kadya „seperti‟, tekan „sampai‟ kanthi, mawa „dengan‟, 

dening „oleh‟, marang „kepada‟, menyang „ke‟. 

c. Artikula adalah kata yang disandangkan pada sesuatu hal, seperti sebutan 

untuk raja dengan sang, hyang, si, dan para. Kata ini biasanya bersambung 

dengan kata nomina, dan letaknya berada di kiri.  

d. Partikel adalah satuan lingual yang secara bentuk menyerupai afiks, tetapi 

perilakunya bebas sebagaimana kata pada umumnya. Berdasarkan tugas 

semantisnya, partikel dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu (1) partikel 

pelunak, misal; kok, mbok, (2) partikel pelengkap, misal; je, dhing, dan (3) 

partikel prioritas, misal; tak.   
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e. Kata bantu predikat adalah subkatergori kata tugas yang terikat pada verba 

pengisi predikat dalam hal letak strukturalnya. Kata bantu ini dibagi menjadi 

tiga yaitu, (1) aspek, (2) modalitas, dan (3) pengungkapan keseringan.  

1) Jenis aspek terkait dengan kesempurnaan berlangsungnya tindakan atau 

peristiwa yang belum, sudah, dan sedang terjadi, misal; durung, bakal 

„akan‟, lagi, isih „sedang‟, dan wis, mentas, ntes „baru saja‟. 

2) Jenis modalitas terkait pada sikap pengharusan, pemastian, dan 

penyetujuan. Contoh modalitas (1) kelompok  kudu „harus‟, yaitu meksa, 

kapeksa „terpaksa‟, perlu „perlu‟, kena,oleh, entuk „boleh‟, bisa „dapat‟, 

emoh „tidak mau‟, sutik „pantang‟, wegah „enggan‟, (2) kelompok mesthi 

„pasti‟ yaitu cetha „jelas‟, sajak „tampak agak‟, soke „mungkin‟, ora 

„tidak‟, (3) kelompok pancen „memang‟ yaitu malah „malahan‟.  

3) Jenis pengungkap keseringan terkait dengan terulangnya tindakan atau 

peristiwa, baik secara terus menerus maupun tidak. Contoh pengungkap 

keseringan seperti; kerep, asring „sering‟, tau „pernah‟, kadhang, 

terkadhang, sok, kala-kala „kadang-kadang‟,  arang „jarang‟, tansah, 

pijer „selalu‟, panggah „tetap‟ dan ajeg „konsisten‟. 

 

2.2.3.8 Interjeksi  

Interjeksi adalah kata yang menggambarkan ekspresi seseorang. Dalam 

struktur kalimat tunggal, interjeksi mrupakan bagian yang integral seperti kategori 

yang lain, dapat dipisahkan, bahkan berkedudukan sederajat dengan kalimat, 
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sehingga juga sederajat dengan klausa (Sudaryanto 1991:124). Berdasarkan 

bentuknya, interjeksi dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.  

Interjeksi primer bentuknya sederhana, cenderung terdiri atas satu silabe, 

misal; lho, lha, wo, we, wah. Interjeksi sekunder lebih dari satu kata, misal; 

adhuh, hore, hayo, hara.  

Interjeksi jarang dipakai dalam percakapan formal, serta makna interjeksi itu 

sangat dipengaruhi oleh faktor suprasegmental.  

 

2.2.4  Klausa 

Pada bagian ini akan dipaparkan klausa yang meliputi pengertian dan 

klasifikasi klausa.  

2.2.4.1 Pengertian Klausa 

 Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari S, P baik disertai O, Pel, 

dan K ataupun tidak (Ramlan 1987:89). Unsur inti klausa adalah S dan P, namun 

S sering dihilangkan, misalnya dalam kalimat luas sebagai akibat penggabungan 

klausa dan dalam kalimat jawaban. 

Sasangka (2008:162) menyatakan klausa adalah untaian kata yang sudah 

berarti. Klausa adalah unsur kalimat, karena sebagian besar kalimat tediri dari dua 

unsur, yaitu unsur intonasi dan unsur klausa. Klausa merupakan calon kalimat, 

karena klausa itu tidak berintonasi final, seperti pada kalimat.  
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2.2.4.2 Klasifikasi Klausa 

Klausa dapat diklasifikasikan berdasarkan strukturnya dan berdasarkan 

kategori segmental yang menjadi predikatnya (Chaer 1994:239). Kemudian 

Ramlan (1987:135-150) dan Susanto (1998:36-39) mengklasifikasi klausa 

berdasarkan unsur internnya, ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik 

menegatifkan predikat, dan berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki 

predikat. 

 

1) Berdasarkan Strukturnya 

Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi dua, yaitu klausa bebas 

dan klausa terikat. Klausa bebas disebut juga klausa final atau klausa lengkap. 

Klausa lengkap adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap, yaitu 

terdiri dari S, P, sedangkan klausa terikat adalah klausa yang unsurnya tidak 

lengkap. Oleh karena itu klausa bebas berpotensi menjadi kalimat.  

 

2) Berdasarkan Ada Tidaknya Kata Negatif 

Klausa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klausa positif dan klausa negatif. 

Klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki kata negatif yang secara 

gramatik menegatifkan P, sedangkan klausa negatif adalah klausa yang memiliki 

kata negatif yang secara gramatik menegatifkan P. kata negatif tersebut adalah 

ora, dudu, aja, dan durung. 
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3) Berdasarkan Kategori Predikatnya 

Klausa ini dibedakan menjadi klausa nominal, verbal, adjektival, adverbial, 

numeralia, dan klausa preposisional.  

 

2.2.5 Frasa  

Pembahasan mengenai frasa akan dibagi dalam beberapa subbab, yang 

terdiri dari 1) pengertian frasa, 2) klasifikasi frasa, dan 3) struktur frasa.  

2.2.5.1 Pengertian Frasa 

Fungsi-fungsi sintaksis mungkin diisi satu kata atau lebih yang disebut frasa. 

Frasa merupakan satuan linguistik yang secara potensial merupakan gabungan dua 

kata atau lebih  yang tidak mempunyai ciri-ciri klausa (Cook 1971:91; Elson and 

Pickett 1969:73 dalam Tarigan 1984:93). Ramlan (1987:151) mendefinisikan 

frasa sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak 

melampaui batas fungsi unsur klausa. Frasa disebut juga gabungan kata yang 

mengisi satu fungsi di dalam kalimat (Chaer 1994:222). 

Frasa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Unsur terkecilnya berupa kata atau klitik. 

b. Selalu terdapat dalam satu fungsi, yaitu S, P, O, K, atau Pel saja. 

c. Bersifat terbuka, yaitu antara unsur-unsur langsungnya dapat disisipi kata 

lain. 

Ciri tersebut dapat dijelaskan dengan contoh berikut. 

(3)  Adhik nganggo klambi anyar.  

„Adik memakai baju baru‟ 
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Kalimat tersebut terdapat frasa, yaitu klambi anyar. Unsur terkecilnya 

berupa kata klambi dan anyar. Terdapat dalam satu fungsi kalimat, yaitu fungsi O. 

Sifat keterbukaan frasa dapat dibuktikan dengan menambahkan unsur-unsur lain, 

misalnya dengan menambah sing, menjadi klambi sing anyar. 

Beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa frasa secara 

umum berarti gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam 

kalimat dan bersifat nonpredikatif. 

 

2.2.5.2 Klasifikasi Frasa  

Frasa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan distribusi dan 

kategorinya 

1) Berdasarkan distribusinya 

Berdasarkan distribusinya, frasa dibedakan menjadi dua, yaitu frasa 

endosentrik dan frasa eksosentrik.  

a.  Frasa Endosentrik 

Frasa endosentrik adalah frasa yang berdistribusi paralel dengan intinya 

(Ba‟dulu 2005:58), atau frasa yang salah satu unsurnya memiliki perilaku 

sintaksis yang sama dengan keseluruhannya (Chaer 2003:226). Dapat dikatakan, 

sebagian atau seluruh unsur frasa ini bisa saling menggantikan.  

Frasa endosentrik dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 

i. Frasa Endosentrik Atributif  

Frasa endosentrik atributif yaitu konstruksi frasa yang salah satu unsurnya 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada unsur lainnya. Unsur yang 
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mempunyai kedudukan lebih tinggi itu dinamakan unsur pusat atau inti, 

sedangkan lainnya disebut atribut atau pembatas. Dengan kata lain, frasa golongan 

ini terdiri dari unsur yang tidak setara. Perhatikan contoh berikut ini. 

(4) a. Bocah kuwi nakal   

 „Anak itu nakal.‟ 

 

 b. Adi nganggo sandhal jepit.   

 „Adi memakai sandal jepit.‟ 

 

Pada frasa di atas, bocah dan sandhal merupakan unsur pusat atau inti, 

sedangkan kuwi dan jepit merupakan unsur atributnya. Bocah dan sandhal 

kedudukannya lebih tinggi daripada kuwi dan jepit.  

 

ii. Frasa Endosentrik Koordinatif 

Frasa Endosentrik koordinatif adalah frasa yang memiliki dua unsur atau 

lebih yang masing-masing berdistribusi paralel dengan keselurahan frasa yang 

dibentuk. Dilihat dari segi bentuk, unsur-unsur frasa endosentrik koordinatif itu 

mempunyai kedudukan yang sejajar atau sama-sama unsur pusat, tetapi dilihat 

dari maknanya atau referennya tidak sama. Kesetaraan itu dapat dibuktikan oleh 

kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung.  

Frasa endosentrik koordinatif dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 

a) Frasa endosentrik koordinatif aditif, yaitu frasa yang antara unsur pusat yang 

satu dan yang lain dapat disisipi kata lan, karo, sarta, dan lain-lain yang 

bermakna tambahan. 

b) Frasa endosentrik koordinatif alternatif, yaitu frasa yang antara unsur pusat 

yang satu dan lainnya dapat disisipi kata utawa, apa, atau, pa.  
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c) Frasa endosentrik koordinatif adversif, yaitu frasa yang antara unsur pusat yang 

satu dengan lainnya dapat disisipi kata nanging. 

Frasa yang tercetak tebal berikut merupakan contoh frasa endosentrik 

koordinatif aditif, alternatif, dan adversif. 

(5) a. Ibu mundhut gula lan kopi. 

„Ibu membeli gula dan kopi.‟ 

 

b. Ibu mundhut gula utawa kopi. 

 „Ibu membeli gula atau kopi‟ 

 

c. Ibu ora mundhut gula nanging kopi. 

„Ibu tidak membeli gula tetapi kopi.‟ 

 

iii. Frasa Endosentrik Apositif 

Frasa endosentrik apositif adalah frasa yang unsur-unsur langsungnya 

memiliki makna yang sama. Unsur langsung yang pertama sebagai unsur pusat, 

dan unsur lainnya sebagai apositif yang berfungsi sebagai penjelas. Sebagai 

contoh kalimat berikut. 

(6) Bagas lagi nggawekake layangan Nizam, adhine. 

     „Bagas sedang membuatkan layang-layang Nizam, adiknya. 

 

Nizam, adhine merupakan frasa endosentrik apositif. Kedua unsur tesebut 

dapat saling menggantikan dalam kalimat, dan memberikan informasi yang sama. 

Jadi, kalimat tersebut dapat menjadi sebagai berikut. 

(6a) Bagas lagi nggawekake layangan Nizam. 

(6b) Bagas lagi nggawekake layangan adhine. 
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b. Frasa eksosentrik 

Frasa eksosentrik adalah yang tidak berdistribusi paralel. Dengan kata lain 

bahwa unsur-unsur frasa tersebut tidak bisa saling menggantikan. Dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa frasa semacam ini biasanya diawali dengan preposisi, 

sehingga sering disebut pula frasa preposisional. Misalnya kalimat berikut. 

(7) a. Dewi lunga menyang pasar. 

   „Dewi pergi ke pasar.‟ 

 

 b. Adhiku sekolah ing SMA 1 Boja. 

        „Adikku sekolah di SMA 1 Boja.‟ 

 

Frasa menyang pasar, dan ing SMA 1 Boja pada contoh tesebut termasuk 

dalam frasa eksosentrik, sebab bagian yang satu tidak dapat menggantikan bagian 

yang lain.  

 

2) Berdasarkan Kategorinya 

Frasa berdasakan kategorinya dibedakan menjadi enam, yaitu 1) frasa 

nominal, 2) frasa verbal, 3) frasa adjektival, 4) frasa adverbial, 5) frasa numeralia, 

dan 6) frasapreposisional. 

1) Frasa Nominal 

Frasa nominal adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan 

kata nominal (Ramlan 1981:158). Inti dari frasa ini adalah kata yang bersifat 

nomina. Contohnya seperti di bawah ini. 

(8) a. Meja kursi ditata kanthi rapi  

 „Meja kursi ditata dengan rapi.‟ 

 

 b. Saben dina, simbah ngresiki lemari kaca kesanyangane. 

 „Setiap hari, Nenek membersihkan lemari kaca kesayangannya‟ 
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 c. Buku kuwi regane limalas ewu rupiah. 

 „Buku itu harganya limabelas ribu rupiah‟ 

 

 d.Anak sing sing pertama kuwi Dewi,  dudu Sari.  

 „Anak yang pertama itu Dewi, bukan Sari. 

 

Kata-kata yang tertulis tebal pada frasa di atas merupakan inti frasa. Kata-

kata tersebut termasuk dalam kategori nominal. 

 

2) Frasa Verbal  

Frasa verbal adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata 

verbal. Inti dari frasa ini berupa kata verba atau kerja, dan penjelasnya berupa 

adverbial. 

(9) a. Mira arep lunga karo Siti.   

 „Mira akan pergi dengan Siti.‟ 

 

 b. Lia ngguyu ngakak, bareng weruh tingkahe Lani.   

 „Lia tertawa terbahak-bahak, ketika melihat tingkah Lani‟ 

 

 c. Tamune lunga teka ora tau sepi.   

 „Tamunya pergi datang, tidak pernah sepi.‟ 

 

 d. Tuku loro, oleh bonus siji. 

 „Beli dua, dapat gratis satu‟  

 

Kata-kata yang tertulis tebal pada frasa di atas merupakan inti frasa. Kata-

kata tersebut termasuk dalam kategori verbal. Berdasarkan distribusinya, frasa 

verbal hanya berupa frase endosentrik.   
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3) Frasa Adjektival  

Frasa adjektival adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih 

dengan Adj sebagai intinya. Dengan kata lain, frasa adjektival adalah frasa  

yang memiliki distribusi yang sama dengan kata sifat. 

(10) a. Bocah kuwi ayu banget.   

  „Anak itu cantik sekali.‟ 

 

 b. Klambine Ima abang branang.   

  „ Baju Ima merah cerah.‟ 

 

 c. Tembok kamarku dicet ijo pupus    

  „Tembok kamarku dicat hijau pupus‟ 

 

 d. Adhine ora pinter, seje karo mbakyune.   

  „Adiknya tidak pandai, berbeda dengan kakaknya‟ 

 

 e. Pawakane gedhe dhuwur.   

  „Perawakannya besar tinggi‟ 

 

Kata-kata yang tertulis tebal pada frasa di atas merupakan inti frasa. Kata-

kata tersebut termasuk dalam kategori adjektival. Berdasarkan distribusinya, frasa 

adjektival hanya berupa frase endosentrik.   

 

4) Frasa Numeralia  

Frasa numeralia adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih 

dengan numeralia sebagai intinya. Inti dari frasa ini berupa kata numeralia atau 

bilangan. Contohnya sebagai berikut. 

(11) a. Pak Jamal mundhut rabuk sepuluh karung.  

  „Pak Jamal membeli pupuk sepuluh karung.‟ 

 

  b. Ani tuku gula rong kilo.   

   „Ani membeli gula dua kilo‟ 
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  c.Pitikku ora bali limang dina luwih. 

   „Ayamku tidak pulang lima hari lebih‟ 

 

Kata-kata yang tertulis tebal pada frasa di atas merupakan inti frasa. Kata-

kata tersebut termasuk dalam kategori numeralia.  

 

5) Frasa Adverbial  

Frasa adverbial adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih 

dengan adverbia sebagai intinya. Contohnya frasa berikut ini. 

(12)  a. Turune rada angler.  

  „Tidurnya agak nyenyak.‟  

 

  b. Ing kamare Ida, pakean  pating lempuruk banget  

 „Di kamar Ida, pakaian berantakan sekali.‟ 

 

  c. Mangan sithik wae, wareg banget.   

  „MAkan sedikit saja, kenyang sekali.‟ 

 

Kata-kata yang tertulis tebal pada frasa di atas merupakan inti frasa. Kata-

kata tersebut termasuk dalam kategori adverbial. Frasa ini biasanya tergolong 

dalam frasa endosentrik atributif dan endosentrik koordinatif.  

 

6) Frasa Preposisional  

Frasa preposisional  adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau, 

dengan diawali kata depan atau preposisi sebagai penanda, diikuti kata atau frasa 

sebagai aksisnya. Frasa ini seluruhnya berupa frasa eksosentrik. Misalnya sebagai 

berikut. 

(13)  a. Ing dalan, Neni ketemu Lisa.   

 „Di jalan, Neni bertemu dengan Lisa‟ 
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  b. Simbah tindak menyang Solo.  

 „Kakek pergi ke Solo.‟ 

 

  c. Pakaryan kuwi dirampungake kanthi becik.   

 „Pekerjaan itu diselesaikan dengan baik‟ 

 

  d. Aku lunga karo kancaku.  

 „Aku pergi dengan temanku.‟ 

 

Secara keseluruhan, frasa ini menduduki fungsi keterangan. Jika salah satu 

komponen dihilangkan, maka akan menyebabkan konstruksi kalimat tidak 

berterima. 

 

2.2.5.3 Struktur Frasa 

Struktur frasa dapat dibedakan berdasarkan satuan lingual unsur-unsurnya 

dan berdasarkan ketegori kata yang menjadi penyusunnya.  Penjelasan yang lebih 

luas akan disajikan sebagai berikut. 

1) Berdasarkan satuan lingual unsur-unsurnya  

Berdasarkan satuan lingual unsur-unsurnya, struktur frasa dalam bahasa 

Jawa ada enam jenis, yaitu 1) kata+kata, 2) kata+frasa, 3) frasa+kata, 4) 

frasa+frasa, 5) kata+klausa, dan 6) frasa+klausa. Berikut merupakan contoh 

masing-masing frasa tersebut. 

(14) Mbak Ima  lagi ngumbahi.  

 „Mbak Ima sedang memcuci.‟ 

 

(15)  Adhik  seneng tuku bakso daging sapi ing alun-alun.  

  „Adik suka membeli bakso daging sapi di alun-alun‟ 

 

(16)  Bapak mundhutake sate ayam Madura kanggo simbah. 

„Bapak membelikan sate ayam Madura untuk nenek‟ 
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(17)  Pak Soma remen ngagem sarung tenun cap Gajah.   

  „Pak Soma suka memakai sarung tenun cap Gajah.‟ 

 

(18) Bu Umi kuwi wong sing dodol rujak ing sacedhake stasiyun.   

  „Bu Umi itu orang yang berjualan rujak di dekat stasiun.‟ 

 

(19)  Ibune Budi kuwi, Ibu PKK sing tindak rene  

  „Ibu Budi itu, ibu PKK yang datang ke sini‟ 

 

2) Berdasarkan Kategori Unsur-unsurnya 

Berdasarkan kategori unsur-unsurnya struktur frasa ada 20, yaitu N+N, 

N+V, N+Adj, N+Adv, N+Num, N+Pr, V+V, V+Adv, Pron+ Adv,  Adj+Adj, 

Adj+ N, Adj+ Adv, Num+N, Adv+Adv,  Pr+N, Pr+Pron, Artikula+N, N+Konj, 

Pron+Konj, dan kata bantu predikat+V. Berikut merupakan contoh masing-

masing frasa tersebut. 

(19) Ing ngarep omahku taktanduri kembang mawar.   

 „Di depan rumahku, kutanami bunga mawar.‟ 

 

(20) Aku seneng masak sega goreng.    

 „Saya suka memasak nasi goreng.‟ 

 

(21) Ing sekolahku, diwajibake nganggo sepatu ireng.    

 „Di sekolahku diwajibkan memakai sepatu hitam.‟ 

 

(22) Dina sesuk kudu luwih apik tinimbang saiki.    

 „hari esok harus lebih baik baik dari pada sekarang.‟ 

 

(23) Saben dinane , warunge bu Lastri bisa adol beras sakintal.   

 „Setiap harinya, warung bu Lastri bias menjual beras satu kwintal.‟ 

 

(24) Ibu remen ngagem bathik saka Pekalongan.  

 „Ibu suka memakai batik dari Pekalongan.‟ 

 

(25) Saben dina gaweane mangan turu.    

 „Setiap hari pekerjaanya makan tidur‟ 
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(26) Ira takenteni nganti cengklungen, nanging kok durung teka-teka. 

 „Kutunggu Ira sampai lelah, namun kok belum juga dating.‟ 

 

(27) Aku dhewe ora ngerti apa karepmu.    

 „Saya sendiri tidak tahu apa keinginanmu.‟ 

 

(28) Bocah kuwi ireng manis.    

 „Anak itu hitam manis.‟ 

 

(29) Ita seneng werna ijo pupus    

 „Ita suka warna hijau daun yang masih muda‟ 

 

(30) Atiku ayem banget.    

 „Hatiku senang sekali.‟ 

 

(31) Ibu mundhut pitung kilo beras.   

 „Ibu membeli tujuh kilo beras‟ 

 

(32) Anggonku lunga meneng-menengan wae.  

 „Kepergianku diam-diam saja.‟ 

 

(33) Simbah kondur saka Solo.    

 „Simbah pulang dari Solo‟  

 

(34) Aku lunga karo dheweke   

 „Saya pergi dengan dia‟ 

 

(35) Si kancil seneng nyolong timun.    

 „Si kancil suka mencuri ketimun‟ 

 

(36) Ida lan ibune blanja menyang pasar.   

 „Ida dan ibunya berbelanja ke pasar.‟ 

 

(37) Sing arep lungan kuwi dheweke apa kowe?   

 „Yang mau pergi itu dia apa kamu?‟ 

 

(38) Dimas arep ngajak dolan Rini.   

 „Dimas mau mengajak pergi Rini.‟  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam pengkajian “Struktur Frasa Pengisi 

Fungsi Predikat pada Kumpulan Romansa Jawa Tembange Wong Kangen” adalah 

pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan secara teoretis 

menggunakan teori strukturalisme yaitu mengklasifikasi unsur-unsur bahasa 

berdasarkan hierarkinya.  

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan metodologis, yaitu pendekatan 

deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan karena dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan struktur frasa pengisi fungsi P pada kumpulan 

romansa Jawa Tembange Wong Kangen. Bahasan dalam penelitian ini tidak 

berkaitan dengan angka-angka, tetapi dengan kualitas sesuatu yang dibahas, maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif mempunyai 

sifat mengarah pada mutu suatu pembahasan, yang dalam hal ini adalah struktur 

frasa pengisi fungsi predikat pada kumpulan romansa Jawa Tembange Wong 

Kangen.  

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini adalah penggalan bacaan pada kumpulan romansa Jawa 

Tembange Wong Kangen yang P-nya diduga mengandung frasa. 
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Sesuai dengan data yang akan dianalisis, yaitu frasa pengisi fungsi P pada 

kumpulan romansa Jawa Tembange Wong Kangen, maka sumber data yang 

digunakan adalah cerpen di dalam kumpulan romansa Jawa Tembange Wong 

Kangen. Di dalam penelitian ini mengggunakan 10 cerpen yang dianggap sudah 

dapat mewakili dari 30 cerpen yang ada, yaitu Tetesing Eluh (TE), Is, Endah Kaya 

Mutiara (EKM), Sunare Lintang Panglong (SLP), Ngoyak Wewayangan Kumlebat 

(NWK), Tembange Wong Kangen (TWK), Antarane Ponorogo-Panggul (APP), 

Candra Wulan (CW), Sakeplasan Sunaring Rembulan (SSR),  dan Rujak Petis 

Ireng Manis (RPIM).  

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan metode simak, yakni 

menyimak penggunaan bahasa dalam Tembange Wong Kangen. Cara penyimakan 

ini menggunakan teknik sadap, sebagai teknik dasar penyimakan. Teknik ini 

dilanjutkan dengan teknik catat, yaitu melakukan pencatatan pada kartu data. 

Kegiatan akhir pada pengumpulan data adalah pengklasisfikasian atau 

pengelompokan kartu data. 

 

3.4  Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode agih, yaitu 

metode analisis data yang alat penentunya bagian dari bahasa itu sendiri. 

Metode agih ini menggunakan teknik bagi unsur langsung, yaitu dengan 

membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur. Analisis ini 
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merupakan teknik analisis bahasa secara struktural untuk menemukan satuan-

satuan bahasa yang secara beruntun membentuk satu konstruksi bahasa yang lebih 

besar. Dalam penelitian ini, teknik ini diterapkan menggunakan diagram kotak. 

Berikut cara menganalisis pada penelitian ini. 

1.  Data yang berupa kalimat-kalimat dalam teks Tembange Wong Kangen, 

disegmen-segmen menjadi beberapa konstituen dengan menggunakan diagram 

kotak. 

2.  Konstituen tersebut dianalisis fungsi sintaksisnya. 

3.  Karena yang diamati adalah frasa pada pengisi fungsi P, maka titik 

pengamatan hanya pada fungsi tersebut. Kemudian frasa pengisi fungsi P 

tersebut dianalisis menggunakan diagram kotak. 

4.  Unsur-unsur dalam frasa pengisi fungsi P dianalisis berdasarkan satuan 

lingual, dan kategorinya. 

Berikut ini adalah contoh analisis terhadap kalimat Nganti jam setengah 

sanga bengi wong sing dienteni kok durung ana teka. 

‟Sampai pukul setengah sembilan malam orang yang ditunggu kok belum ada 

datang‟ 

 

Nganti jam setengah 

sanga bengi 

wong sing 

dienteni 
kok durung ana teka. 

 

K S 

P 

kok  
durung ana 

teka 

Kata  Frasa 

Partikel pelunak Frasa verbal 
 



 

 

 

39 

Dengan analisis di atas, dapat diketahui bahwa struktur frasa pengisi fungsi 

Pberdasarkan satuan lingual unsur-unsurnya terdiri atas kata+frasa, sedangkan 

berdasarkan kategori unsur-unsurnya terdiri atas partikel pelunak dan verba. 

 

3.5 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data dipaparkan menggunakan metode informal, dengan 

bahasa Indonesia baku. Metode informal yaitu menguraikan kata-kata secara 

panjang lebar agar hasil analisis data lebih mudah dipahami.  
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BAB IV 

STRUKTUR FRASA FUNGSI PREDIKAT PADA  

TEMBANGE WONG KANGEN 

 

4.1 Berdasarkan Satuan Lingual Unsur-unsurnya 

Hasil pengkajian struktur frasa pengisi fungsi predikat pada kumpulan 

romansa Jawa Tembange Wong Kangen berdasarkan satuan lingual unsur-

unsurnya terdapat lima struktur, yaitu kata + kata, kata + frasa, frasa + kata, frasa 

+ frasa, dan frasa + klausa.  

 

4.1.1 Kata + Kata 

Yang dimaksud frasa berstruktur kata + kata yaitu frasa tersebut unsur-

unsurnya tersusun atas kata dan kata. Berikut ini adalah frasa pengisi fungsi P 

yang berstruktur kata + kata.  

1) Anggi mung nyedhiakake kue sederhana. (TE, hal:1) 

„Anggi hanya menyediakan kue sederhana.‟ 

 

2) Saiki Candra kepengin nguji kasetyane Reni. (EKM, hal:20) 

„Sekarang Candra ingin menguji kesetiaan Reni.‟ 

 

Kalimat (1) fungsi P-nya diisi dengan frasa mung nyedhiakake. Frasa ini 

terdiri dari kata + kata, yaitu mung + nyedhiakake. Begitu pula dengan frasa pada 

kalimat (2) terdiri dari kata+kata yaitu kepengin + nguji. 
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4.1.2 Kata + Frasa 

Yang dimaksud frasa berstruktur kata + frasa yaitu frasa tersebut unsur-

unsurnya tersusun atas kata dan frasa. Berikut ini adalah frasa pengisi fungsi P 

yang berstruktur kata + frasa.  

3) Aku biyen nate takon serius marang awakmu, nanging kok gorohi. 

(TWK, hal:81) 

„Aku dulu pernah bertanya serius pada dirimu, tetapi kau bohongi.‟ 

 

4) Saben-saben Selasa esuk dheweke pancen mesthi budhal menyang 

Panggul, papane nyambut gawe. (APP, hal:85) 

„Tiap-tiap Selasa pagi, dia memang selalu pergi ke Panggul, tempatnya 

bekerja.‟ 

 

5) Atine saya mangkel lan grundelan. (APP, hal:87) 

„Hatinya tambah sebal dan menggerutu.‟ 

 

Frasa pada kalimat (3) fungsi P-nya tersusun atas frasa yang berstruktur kata 

+ frasa, yaitu nate + takon serius. Kalimat (4) dan (5) fungsi P-nya juga diisi frasa 

berstruktur kata + frasa, yaitu pancen + mesthi budhal dan saya + mangkel lan 

grundelan. 

 

4.1.3 Frasa + Kata 

 Yang dimaksud frasa berstruktur frasa + kata yaitu frasa tersebut unsur-

unsurnya tersusun atas frasa dan kata. Berikut ini adalah frasa pengisi fungsi P 

yang berstruktur frasa + kata.  

6) Is mung meneng wae. (Is, hal:14) 

„Is hanya diam saja.‟ 

 

7) Danar mung bisa lungguh thenger-thenger. (EKM, hal:18) 

„Danar hanya bias duduk terpaku.‟  
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Kalimat (6) frasa pengisi fungsi P-nya diisi oleh frasa berstruktur frasa + 

kata, yaitu mung meneng + wae. Kalimat (8) pengisi fungsi P-nya berupa frasa 

mung bisa lungguh thenger-thenger. Frasa ini berstruktur frasa + kata, yaitu mung 

bisa lungguh + thenger-thenger. 

 

4.1.4 Frasa + Frasa 

 Yang dimaksud frasa berstruktur frasa + frasa yaitu frasa tersebut unsur-

unsurnya tersusun atas frasa dan frasa. berikut ini adalah frasa pengisi fungsi P 

yang berstruktur frasa +frasa.  

8) Bocah-bocah wis akeh sing padha teka. (SLP, hal:35) 

„Anak-anak sudah banyak yang pada datang.‟ 

 

Frasa pada kalimat (8) fungsi P-nya tersusun atas frasa yang berstruktur 

frasa + frasa, yaitu wis akeh + sing padha teka. 

 

4.1.5 Frasa + Klausa 

Yang dimaksud frasa berstruktur frasa + frasa yaitu frasa tersebut unsur-

unsurnya tersusun atas frasa dan klausa. berikut ini adalah frasa pengisi fungsi P 

yang berstruktur frasa +klausa. 

9) Dheweke kuwi aktifis kampus sing wis jembar wawasane. (SLP, hal:32) 

„Dia itu aktifis kampus yang sudah luas wawasannya.‟ 

 

10) Manut katrangan ing undangan, buku sing kabedhah kuwi buku 

antologi puisi sing menang lomba (SSR, hal:121) 

„Menurut keterangan di undangan, buku yang dibedah adalah buku 

antologi puisi yang menang lomba.‟  
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Kalimat (9) fungsi P-nya tersusun atas frasa aktifis kampus, dan klausa  sing 

wis jembar wawasane. Fungsi P pada kalimat (10) diisi oleh frasa yang tersusun 

atas frasa buku antologi puisi dan klausa  sing menang lomba. 

 

4.2 Berdasarkan Kategori yang Menjadi Unsurnya 

Struktur frasa pengisi fungsi predikat pada Tembange Wong Kangen, 

berdasarkan kategori penyusunnya, menemukan hasil yaitu (1) V + V, (2) V + 

Adv, (3) Kata tugas + V, (4) N + N, (5) Kata ingkar + N, (6) N + Adv, (7) Adj + 

Adj, (8) Adj + N, (9) Adj + Adv, (10) kata tugas + Adj, (11) Adv + Adv, (12) Adv 

+ Adj, (13) Kata lain + Adv, (14) Num + Adv, (15) Pr + N, dan (16) Pr + V. 

 

4.2.1 Verba + Verba 

Yang dimaksud frasa berstruktur verba + verba yaitu frasa tersebut kategori 

unsur-unsurnya tersusun atas V dan V. Berikut ini adalah frasa pengisi fungsi P 

yang berstruktur V + V.  

11) Rumangsa jibek, Panji nyoba ngajak Niken meneh. (TE, hal:5) 

„Merasa bingung, Panji mencoba mengajak Niken lagi.‟ 

 

12) Bubar ngedoli, Rina bali lungguh. (TWK, hal:78) 

„Setelah melayani pembeli, Rina kembali duduk.‟ 

 

Frasa-frasa pengisi fungsi P kalimat (11) dan (13)tersebut termasuk ke 

dalam frasa verba yang berdasarkan ketgorinya tersusun atas V + V. Frasa nyoba 

ngajak terdiri dari V nyoba dan V ngajak. Frasa pada kalimat (12) terdiri dari V 

bali dan V lungguh. 
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4.2.2 Verba+Adverbia 

Yang dimaksud frasa berstruktur verba + adverbia yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas V dan Adv. Berikut ini adalah frasa pengisi 

fungsi P yang berstruktur V + Adv.  

13) Tanpa rinasa, eluh tumetes dleweran ing pipine Anggi. (TE, hal:8) 

„Tanpa terasa, air mata menetes bercucuran di pipi Anggi.‟ 

 

14) Is nangis maneh. (Is, hal:11) 

„Is menangis lagi.‟ 

 

15) Bocah loro ngguyu kemekelen. (TWK, hal:79) 

„Keduanya tertawa terpingkal-pingkal.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa verba yang tersusun atas V dan 

Adv. Frasa kalimat (13) tersusun atas V tumetes, dan Adv dleweran. Frasa nangis 

maneh pada kalimat (14) tersusun atas V nangis dan Adv maneh. Kalimat (15) 

frasanya tersusun atas V ngguyu dan Adv kemekelen. 

 

4.2.3 Kata Tugas+Verba 

Yang dimaksud frasa berstruktur kata tugas + verba yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas V yang didahului kata tugas. Kata tugas  

yang ditemukan dalam data berupa partikel, kata bantu predikat, dan preposisi.  

 

4.2.3.1 Partikel +Verba 

Yang dimaksud frasa berstruktur partikel + verba yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas V yang didahului partikel. Data yang 

ditemukan yaitu yang terdapat pada kelompok partikel pelunak. 
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16) Aku kok ora kelingan. (SLP, hal:38) 

„Aku kok tidak ingat.‟ 

 

17) Meh setaun aku ana Panggul, nanging kok ora nate krungu ana  wong 

selingkuh? (APP, hal:89) 

„Hampir satu tahun saya di Panggul tapi kok tidak pernah mendengar 

ada orang selingkuh.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa verba yang tersusun atas V yang 

didahului oleh kata tugas yang berjenis partikel. Frasa kalimat (16) tersusun atas 

partikel pelunak kok, dan V ora kelingan. Frasa kok ora nate krungu, pada kalimat 

(17) merupakan frasa yang tesusun atas partikel pelunak kok dan  frasa V ora nate 

krungu. 

 

4.2.3.2 Kata bantu predikat + Verba 

Kata bantu predikat terdiri atas aspek, modalitas, dan pengungkap 

keseringan.  

a. Aspek 

Yang dimaksud frasa berstruktur aspek + verba yaitu frasa tersebut kategori 

unsur-unsurnya tersusun atas V yang didahului oleh aspek . 

18) Buktine nganti wengi Panji durung ana teka. (TE, hal:1) 

„Buktinya sampai malam Panji belum ada datang.‟ 

 

19) Ditya arep ngramekake ulang taune sing kaping selikur kuwi ana desa 

kelairane. (NWK, hal:74) 

„Ditya akan merayakan ulang tahunnya yang ke dua puluh satu di desa 

kelahirannya.‟ 

 

20) Panji lagi nganakake penelitian ngenani panguripane bocah-bocah 

ngamen minangka bahan skripsine. (TWK, hal:82) 

„Panji sedang mengadakan penelitian tentang kehidupan anak-anak 

pengamen sebagai bahan skripsinya.‟ 
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Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa verba yang tersusun atas V yang 

didahului oleh aspek. Frasa kalimat (18) tersusun atas aspek durung, dan V ana 

teka. Frasa arep budhal bareng-bareng pada kalimat (19) merupakan frasa yang 

tesusun atas aspek arep dan  frasa V budhal bareng-bareng. Kalimat (20) tersusun 

atas aspek lagi dan V nganakake. 

 

b. Modalitas 

Yang dimaksud frasa berstruktur modalitas + verba yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas V yang didahului modalitas. 

21) Sesuk aku kudu nglembur bab telu. (TE, hal:5) 

„Besok  aku harus melembur bab tiga.‟ 

 

22) Saben dina yen ana terminal, Panji mesthi mampir menyang tokone 

Rina. (TWK, hal:80) 

„Setiap hari jika di terminal, Panji pasti mempir ke toko Rina.‟ 

 

23) Kanca-kancane sing padha moyoki, babar blas ora direken. (NWK, 

hal:73)  

„Teman-taman yang mengolok-oloknya sama sekali tidak digubris.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa verba yang tersusun atas V yang 

didahului oleh modalitas. Frasa kalimat (21) dan atas modalitas yang menyatakan 

keharusan dan V, yaitu modalitas kudu, dan V nglembur. Kalimat (22) frasa 

pengisi fungsi P-nya tesusun atas modalitas yang menyatakan kepastian dan V, 

yaitu mesthi mampir yang terdiri atas modalitas mesthi dan V mampir. Kalimat 

(23) frasa fungsi P-nya  tersusun atas modalitas ora, dan V direken. 
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c. Pengungkap keseringan 

Yang dimaksud frasa berstruktur pengungkap keseringan + verba yaitu frasa 

tersebut kategori unsur-unsurnya tersusun atas V yang didahului pengungkap 

keseringan. 

24) Anggi terus nggresah jroning ati. (TE, hal:1) 

„Anggi terus meratapi dalam hatinya.‟ 

 

25) Rina tansah ngajeni wong-wong sing padha golek urip ing terminal 

kana, kalebu para pengamen.(TWK, hal:77) 

„Rina senantiasa menghormati orang-orang yang mencari penghidupan 

di terminal itu, termasuk para pengamen.‟ 

 

26) Rini kerep telpon marang Sandy. (SSR, hal:126) 

„Rini sering telepon dengan Sandy.‟  

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa verba yang tersusun atas V yang 

didahului oleh pengungkap keseringan. Kalimat (24) frasa pengisi fungsi P-nya 

tesusun atas pengungkap keseringan terus dan V nggresah. Frasa pada kalimat 

(25) tesusun atas pengungkap keseringan tansah dan V ngajeni. Fungsi P pada 

kalimat (26) diisi oleh frasa yang tersusun atas pengungkap keseringan kerep dan 

V telpon. 

 

4.2.4 Nomina + Nomina 

Yang dimaksud frasa berstruktur nomina+ nomina yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas N dan N. Berikut ini adalah frasa pengisi 

fungsi P yang berstruktur N + N.  

27) Dheweke kuwi aktifis kampus sing wis jembar wawasane. (SLP, hal:32) 

„Dia itu aktifis kampus yang sudah luas wawasannya.‟ 
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28) Manut katrangan ing undangan, buku sing kabedhah kuwi buku 

antologi puisi sing menang lomba (SSR, hal:121) 

„Menurut keterangan di undangan, buku yang dibedah adalah buku 

antologi puisi yang menang lomba.‟  

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa nomina yang tersusun atas N dan 

N. Kalimat (27) frasa pengisi fungsi P-nya tesusun atas Fr. N aktifis kampus dan 

Fr. N sing wis jembar wawasane . Fungsi P pada kalimat (28) diisi oleh frasa yang 

tersusun atas N buku antologi puisi dan N sing menang lomba. 

 

4.2.5 Kata ingkar + Nomina 

Yang dimaksud frasa berstruktur kata ingkar + nomina yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas N yang didahului kata ingkar. Berikut ini 

adalah frasa pengisi fungsi P yang berstruktur kata ingkar + N.  

29) Emane, cowok kuwi dudu kancane kuliah. (NWK, hal:71) 

„Sayangnya, cowok itu bukan teman kuliahnya.‟ 

 

Fungsi P pada kalimat (29) diisi oleh frasa yang tersusun atas kata ingkar 

dudu dan N kancane kuliah. 

 

4.2.6 Nomina + Adverbial 

Yang dimaksud frasa berstruktur nomina+ adverbia yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas N dan Adv. Berikut ini adalah frasa pengisi 

fungsi P yang berstruktur N + Adv.  

30) Aku wis dudu pacarmu maneh. (EKM, hal:18) 

„Aku sudah bukan pacar kamu lagi.‟ 

 

Fungsi P pada kalimat (30) diisi oleh frasa yang tersusun atas Fr.N wis dudu 

pacarmu dan Adv maneh. 
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4.2.7 Adjektiva + Adjektiva 

Yang dimaksud frasa berstruktur adjektiva+ adjektiva yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas Adj+ Adj. Berikut ini adalah frasa pengisi 

fungsi P yang berstruktur Adj+ Adj.  

31) Dheweke ireng manis, mula kanca-kancane yen ngundang kanthi 

sesebutan Is. (Is, hal:9) 

„Dia hitam manis, maka teman-temannya jika memanggil dengan 

sebutan Is.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa adjektiva yang tersusun atas Adj 

dan Adj. Kalimat (31) frasa pengisi fungsi P-nya tesusun atas Adj ireng dan Adj 

manis.  

 

4.2.8 Adjektiva + Nomina 

Yang dimaksud frasa berstruktur adjektiva + nomina yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas Adj yang diikuti N. Adapun hasilnya adalah 

sebagai berikut. 

32) Is tambah sayange marang Dimas. (Is, hal:13) 

„Is tambah sayangnya pada Dimas.‟ 

  

33) Aku seneng lair batin karo Reni. (EKM, hal:19) 

„Aku suka lahir batin dengan Reni.‟ 

 

Frasa tersebut termasuk dalam frasa adjektiva yang tersusun atas Adj dan N. 

Kalimat (32) frasa pengisi fungsi P-nya tesusun atas Adj tambah dan N sayange. 

Frasa pada kalimat (33) tersusun atas Adj seneng dan Fr. N lair batin. 
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4.2.9 Adjektiva + Adverbia 

 

Yang dimaksud frasa berstruktur adjektiva + adverbia yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas Adj dan Adv. Berikut ini adalah frasa 

pengisi fungsi P yang berstruktur Adj+ Adv.  

34) Nanik bungah banget atine bareng nampa undangan kanggo nekani 

syukuran. (SLP, hal:34) 

„Nanik gembira sekali hatinya ketika menerima undangan untuk 

menghadiri syukuran.‟ 

 

35) Mangka Pipit, pacare Panji seneng banget masakan khas Surabaya 

kuwi. (RPIM, hal:183) 

„Padahal Pipit, pacar Panji senang sekali masakan khas Surabaya itu.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa adjektiva yang tersusun atas Adj 

dan Adv. Kalimat (34) frasa pengisi fungsi P-nya tesusun atas Adj bungah dan 

Adv banget. Frasa pada kalimat (35) tesusun atas Adj seneng dan  Adv banget.  

 

4.2.10 Kata tugas + Adjektiva 

Yang dimaksud frasa berstruktur kata tugas+ adjektiva yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas kata tugas dan Adj. Berikut ini adalah frasa 

pengisi fungsi P yang berstruktur kt. tugas + Adj.  

36) Ruang sekretariat teater kampus wis rame. (SLP, hal:35) 

„Ruang sekretariat teater kampus sudah ramai.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa adjektiva yang tersusun atas kata 

tugas yang diikuti Adj. Kalimat (36) frasa pengisi fungsi P-nya tesusun atas kata 

tugas  wis  dan Adj rame. 
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4.2.11 Adverbia + Adverbia 

Yang dimaksud frasa berstruktur adverbia + adverbia yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas Adv dan Adv. Berikut ini adalah frasa 

pengisi fungsi P yang berstruktur Adv+ Adv.  

37) Is rada mendha nangise. (Is,  hal:11) 

„Is agak reda menangisnya.‟ 

 

38) Eluhe Is dleweran maneh ing pipine. (Is, Hal:14) 

„Air mata Is bercucuran lagi di pipinya.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa adverbia yang tersusun atas Adv 

dan Adv. Frasa pada kalimat (37) tersusun atas Adv rada dan Adv mendha. 

Kalimat (38) frasa pengisi fungsi P-nya tesusun atas frasa Adv dleweran dan Adv 

maneh. 

 

4.2.12 Adverbia + Adjektiva 

Yang dimaksud frasa berstruktur  adverbial+adjektiva yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas Adv yang diikuti Adj. Berikut ini adalah 

frasa pengisi fungsi P yang berstruktur Adv + Adj .  

39) Wulan rada wedi awit dhaerah kana iku wis kondhang akeh wong sing 

seneng tumindak jahat. (CW, hal:93) 

„Wulan agak takut karena daerah itu sudah terkenal banyak orang yang 

senang berbuat jahat.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa adjektiva yang tersusun atas Adv 

yang diikuti Adj. Kalimat (39) frasa pengisi fungsi P-nya tesusun atas Adv rada 

dan Adj wedi. 
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4.2.13 Kata tugas + Adverbia 

Yang dimaksud frasa berstruktur kata tugas + adverbia yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas kata tugas yang diikuti Adv. Berikut ini 

adalah frasa pengisi fungsi P yang berstruktur kata lain + Adv .  

40) Dinane wis wengi. (RPIM, hal:185) 

„Hari sudah malam.‟ 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa adverbial yang tersusun atas Adv 

yang didahului kata lain. Frasa pada kalimat (40) fungsi P-nya tesusun atas kata 

lain wis dan  Adv wengi. 

 

4.2.14 Numeralia  + Adverbia 

Yang dimaksud frasa berstruktur numeralia + adverbia yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas Num dan Adv. Berikut ini adalah frasa 

pengisi fungsi P yang berstruktur Num + Adv.  

41) Tekan papan sing dituju, penonton wis akeh banget. (CW, hal: 94) 

„Sampai tempat yang dituju, penonton sudah banyak banget.‟ 

 

42) Saben bengi bocah-bocah karang taruna sing teka latihan mung sithik 

banget. (RPIM, hal:187) 

„Setiap malam, anak-anak Karang Taruna yang dating berlatih hanya 

sedikit sekali.‟ 

 

Kalimat (41) fungsi P-nya adalah mung sithik banget. Frasa ini tesusun atas 

frasa Num wis akeh dan  Adv banget. Frasa pada kalimat (42) tesusun atas frasa 

Num mung sithik dan Adv banget. 
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4.2.15 Preposisi + Nomina 

Yang dimaksud frasa berstruktur preposisi + nomina yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas Pr dan N. Berikut ini adalah frasa pengisi 

fungsi P yang berstruktur Pr + N.  

43)  Wayange mengko ing halaman gedhung Grahadi. (CW, hal:93) 

„Wayangnya nanti di halaman gedung Grahadi.‟ 

Fungsi P pada kalimat (43) diisi oleh frasa yang tersusun atas Pr ing dan N 

halaman gedhung Grahadi. 

 

4.2.16 Preposisi + Verba 

Yang dimaksud frasa berstruktur preposisi + verba yaitu frasa tersebut 

kategori unsur-unsurnya tersusun atas Pr dan V. Berikut ini adalah frasa pengisi 

fungsi P yang berstruktur Pr + V. 

44) Candra kaya kedhodog dhadhane. (EKM, hal:19) 

„Candra seperti terketuk hatinya.‟ 

 

45) Rasane kaya pengin nyalahake saben wong. (APP, hal:87)  

„Rasanya seperti ingin menyalahkan setiap orang.‟ 

 

Frasa-frasa tersebut termasuk dalam frasa preposisional yang tersusun atas 

preposisi dan verba. Kalimat (44) frasa pengisi fungsi P-nya tesusun atas Pr kaya 

dan V kedhodhog. Frasa pada kalimat (45) tesusun atas Pr kaya dan  frasa V 

pengin nyalahake. 
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Hasil pembahasan tersebut, secara rinci  dapat dilihat dalam tabel berikut. 

No 

Struktur Frasa 

Berdasarkan Satuan 

Lingual Unsur-unsurnya 

Contoh Frasa 

1 Kata + Kata 
1) mung nyedhiakake  

2) kepengin nguji 

2 Kata + Frasa 

3) nate takon serius 

4) pancen mesthi budhal 

5) saya mangkel lan grundelan 

3 Frasa + Kata 

6) mung meneng wae 

7) mung bisa lungguh thenger-

thenger 

4 Frasa + Frasa 8) wis akeh sing pdha teka 

5 Frasa + Klausa 

9) aktifis kampus sing wis jembar 

wawasane 

10) buku antologi puisi sing menang 

lomba 

 

No 

Struktur Frasa 

Berdasarkan Kategori 

Unsur-unsurnya 

Contoh Frasa 

1 Verba + Verba 
1) nyoba ngajak  

2) bali lungguh. 

2 Verba + Adverbia 

3) tumetes dleweran 

4) nangis maneh 

5) ngguyu kemekelen 

3 
Kata tugas + Verba 

 

Partikel + V 

6) kok ora kelingan  

7) kok ora nate krungu 

 Kata Tugas + V 

Kata Bantu Predikat 

a. Aspek + V 

8) durung ana teka.  

9) arep ngramekake  

10) lagi nganakake 

b. Modalitas + V 

11) kudu nglembur 

12) mesthi mampir 

13) ora direken 
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c. Pengungkap Keseringan + V 

14) terus nggresah 

15) tansah ngajeni 

16) kerep telpon 

4 Nomina + Nomina 

17) aktifis kampus sing wis jembar 

wawasane 

18) buku antologi puisi sing menang lomba 

5 Kata ingkar + Nomina 19) dudu kancane kuliah 

6 Nomina + Adverbia 20) wis dudu pacarmu maneh 

7 Adjektiva + Adjektiva 21) ireng manis 

8 Adjektiva + Nomina 
22) tambah sayange 

23) seneng lair batin  

9 Adjektiva + Adverbia 
24) bungah banget  

25) seneng banget 

10 Kata tugas + Adjektiva 26) wis rame 

11 Adverbia + Adverbia 
27) rada mendha 

28) dleweran maneh 

12 Adverbia+Adjektiva 29) rada wedi 

13 Kata tugas + Adverbia 30) wis wengi 

14 Numeralia  + Adverbia 
31) mung sithik banget 

32) wis akeh banget 

15 Preposisi + Nomina 33) ing halaman gedhung Grahadi 

16 Preposisi + Verba 
34) kaya kedhodog  

35) kaya pengin nyalahake 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

56 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan struktur frasa pengisi fungsi P pada Tembange 

Wong Kangen dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Struktur frasa pengisi fungsi P pada kumpulan romansa Jawa Tembange 

Wong Kangen berdasarkan satuan lingual unsur-unsurnya ada 5 tipe, yaitu (1) kata 

+ kata, (2) kata + frasa, (3) frasa + kata, (4) frasa + frasa, dan (5) frasa + klausa. 

Struktur frasa pengisi fungsi P pada kumpulan romansa Jawa Tembange 

Wong Kangen berdasarkan kategori unsur-unsurnya ada 16 tipe, yaitu (1) V + V, 

(2) V + Adv, (3) Kata tugas + V, (4) N + N, (5) Kata ingkar + N, (6) N + Adv, (7) 

Adj + Adj, (8) Adj + N, (9) Adj + Adv, (10) kata tugas + Adj, (11) Adv + Adv, 

(12) Adv + Adj, (13) Kata lain + Adv, (14) Num + Adv, (15) Pr + N, dan (16) Pr 

+ V. 

 

5.2 Saran 

Pengkajian frasa pengisi fungsi P ini masih terbatas pada struktur frasa 

berdasarkan satuan lingual unsur-unsurnya dan berdasarkan kategori unsurnya. 

Oleh karena itu, masih sangat dimungkinkan untuk mengadakan penelitian 

lanjutan, seperti pengkajian frasa berdasar distribusinya, hubungan makna antar 

unsurnya, maupun pengkajian frasa pada bahasa lisan.  
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LAMPIRAN I 

KARTU DATA 
 

1. Tetesing Eluh 

 

Anggi mung nyedhiakake kue sederhana. 

S 

P 

O 
mung nyedhiakake 

Kata Kata 

Adv V 

(TE, hal:1) 

 

 

Anggi  terus nggresah  jroning ati 

S 

P 

Pl 

terus  nggresah 

kata Kata 

Peng. 

keseringan 
V 

(TE, hal:1) 

 

 

Buktine nganti 

wengi.  

Panji  durung ana teka 

Ket S 

P 

durung ana teka 

kata frasa 

aspek Fr.V 

(TE, hal:1) 

 

 

Rumangsa 

jibek 

Panji  nyoba ngajak  Niken meneh 

Ket S 

P 

Pl 
nyoba ngajak 

kata kata 

V V 

(TE, hal:5) 
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Sesuk  Aku kudu nglembur bab telu. 

Ket S 

P O 

Kudu nglembur 

Kata Kata 

modalitas V 

(TE, hal:5) 

 

 

Tanpa 

rinasa 

eluh  tumetes dleweran  ing pipine Anggi. 

Ket S 

P 

Ket 
tumetes dleweran 

kata kata 

V Adv 

(TE, hal:8) 

 

 

 

2. Is 

 

Dheweke  ireng manis mula kanca kancane yen 

ngundang kanthi sesebutan Is.  

S 

P 

Ket 
ireng Manis 

kata Kata 

Adj Adj 

(Is, hal;9) 

 

 

 

(Is, hal:11) 

 

 

 

 

 

Is  nangis maneh 

S 

P 

nangis maneh 

kata Kata 

V Adv 
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(Is, hal:11) 

 

 

 

(Is, hal:13) 

 

Is  mung meneng wae 

S 

P 

mung meneng Wae 

Frasa Kata 

Fr. V Adv 

(Is, hal:14) 

 

 

3. Endah Kaya Mutiara 

Aku  wis dudu pacarmu maneh.  

 

S 

P 

Wis dudu pacarmu Maneh 

frasa Kata 

Fr. N Adv 

(EKM, hal:18) 

 

 

 

 

 

Is  rada mendha Nangise 

S 

P 

Pl 
rada mendha 

kata Kata 

Adv  Adv 

Is  tambah sayange marang Dimas.  

S 

P 

Pl 
tambah sayange 

kata kata 

Adj N 
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Danar Mung bisa lungguh thenger-

thenger 

S 

P 

mung bisa 

lungguh 
thenger-thenger 

Frasa Kata 

Fr. V Adv 

(EKM hal: 18) 

 

 

Aku seneng lair batin  karo Reni. 

S 

P 

Pl 
seneng lair batin 

kata Frasa 

Adj Fr. Adj 

(EKM, hal:19) 

 

 

Candra  kaya kedhodog Dhadhane 

S 

P 

Ket 
kaya kedhodhog 

kata kata 

Prep  V 

(EKM, hal:19) 

 

 

Saiki Candra kepengin nguji kasetyane Reni. 

K S 

P 

O 
kepengin nguji 

kata kata 

V V 

(EKM, hal:20) 
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4. Sunare Lintang Panglong 

 

Dheweke kuwi  aktifis kampus sing wis jembar wwasane 

S 

P 

aktifis kampus sing wis jembar wwasane 

Frasa Frasa 

Fr. N  Fr. N  

(SLP, hal:32) 

 

 

Nanik  bungah banget  Atine bareng nampa 

undangan kanggo 

nekani syukuran 

S 

P 

Ket.1 

Ket.2 

bungah banget 

kata kata 

Adj Adv 

(SLP, hal:34) 

 

 

Ruang sekretariat teater kampus wis rame 

S 

P 

wis rame 

kata kata 

Kata 

tugas 
Adj 

(SLP, hal:35) 

 

 

Bocah-bocah Wis akeh sing padha teka 

S 

P 

wis akeh sing padha teka 

Frasa Frasa 

Fr. Num Fr. N 

(SLP, hal:35) 
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Aku kok ora kelingan 

S 

P 

kok ora kelingan 

kata frasa 

Partikel Fr. V 

(SLP, hal:38) 

 

 

 

5. Ngoyak Wewayangan Kumlebat 

 

Emane  cowok kuwi  dudu kancane kuliah 

Ket S 

P 

dudu 
kancane 

kuliah 

kata frasa 

Kata lain Fr. N 

(NWK, hal:71) 

 

 

Kanca-kancane 

sing padha 

moyoki 

babar blas  ora direken 

S Ket 

P 

ora direken 

kata kata 

Kata lain V 

(NWK, hal:73) 

 

 

Ditya  arep ngramekake  ulang taune sing 

kaping selikur kuwi 

ana desa 

kelairane 

S 

P 

O Ket 
arep ngramekake 

kata kata 

Aspek V 

(NWK, hal:74) 
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6. Tembange Wong Kangen 

 

Rina tansah ngajeni wong sing padha golek 

urip ing terminal kana, 

kalebu para pengamen 

Ket 

P 

O 

tansah ngajeni 

kata kata 

Peng. 

keseringan 
V 

.(TWK, hal:77) 

 

 

Bubar 

ngedoli 

Rina  bali lungguh.  

Ket S 

P 

bali lungguh 

kata kata 

V V 

(TWK, hal:78) 

.  

 

Bocah loro ngguyu kemekelen 

S 

P 

ngguyu kemekelen 

kata kata 

V Adv 

(TWK, hal:79) 

 

 

Saben dina yen 

ana terminal 

Panji  mesthi mampir  menyang 

tokone Rina. 

Ket S 

P Pl 

mesthi mampir 

kata kata 

modalitas V 

(TWK, hal:80) 
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Aku biyen nate takon serius 
marang 

awakmu 
nanging 

kok 

gorohi

. 

S K 

P1 

K Konj P2 

nate 
takon 

serius 

kata Frasa 

Pengungkap 

keseringan  
Fr. V 

(TWK hal:81) 

 

 

Panji  lagi nganakake.  penelitian ngenani 

panguripane bocah 

bocah ngamen 

minangka 

bahan 

skripsine 

S 

P 

Pl Ket 
lagi nganakake 

kata kata 

aspek V 

(TWK, hal:82) 

 

 

7. Antarane Ponorogo Panggul 

 

Saben 

Selasa 

esuk 

dheweke 
pancen mesthi 

budhal 

menyang 

Panggul, papane 

nyambut gawe. 

K S 

P 

Pel 
pancen 

mesthi 

budhal 

kata Frasa 

modalitas Fr.V 

(APP, hal:85) 

 

 

Atine saya mangkel lan grundelan. 

S 

P 

saya  mangkel lan grundelan 

kata Frasa 

Adv Fr. V 

(APP, hal:87) 
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Rasane  kaya pengin 

nyalahake  

saben wong 

S 

P 

Pl 
kaya 

pengin 

nyalahake 

kata frasa 

Prep  Fr. V 

(APP, hal:87) 

 

 

Meh 

setaun  

aku  ana 

Panggul,  

nanging kok ora nate 

krungu  

ana  wong 

selingkuh?  

Ket S P1 Konj 

P2 

Pl. 
kok 

ora nate 

krungu 

kata frasa 

partikel Fr. V 

(APP, hal:89) 

 

 

8. Candra Wulan 

 

Awit wayange 

mengko  
ing halaman gedhung 

Grahadi 

S 

P 

ing 

Halaman 

Gedhung 

Grahadi 

kata frasa 

Prep Fr. N 

(CW, hal:93) 

 

 

Wulan rada wedi 

awit dhaerah kana iku wis kondhang 

akeh wong sing seneng tumindak jahat 

 

S 

P 

Ket 
rada wedi 

kata kata 

Adv Adj 

(CW, hal:93) 
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Tekan papan sing 

dituju 

penonton  wis akeh banget 

Ket S 

P 

wis akeh Banget 

Frasa Kata 

Fr. Num Adv 

(CW, hal: 94) 

 

 

 

9. Sakeplasan Sunaring Rembulan 

 

Manut katrangan 

ing undangan 

buku sing 

kabedhah 

kuwi  

buku antologi puisi sing 

menang lomba  

Ket S 

P 

buku antologi 

puisi 

sing menang 

lomba 

frasa Klausa 

Fr. N Fr. N 

(SSR, hal:121) 

 

 

Rini kerep telpon marang Sandy 

S 

P 

P 

kerep telpon 

kata kata 

Peng. 

keseringan 
V 

(SSR, hal:126) 

 

 

 

10. Rujak Petis Ireng Manis 

 

Mangka Pipit, pacare 

Panji 
seneng banget  masakan khas Surabaya 

kuwi. 

Konj S 

P 

Pl 
seneng banget 

kata kata 

Adj Adv 

(RPIM, hal:183) 
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Dinane wis wengi 

S 

P 

wis wengi 

kata kata 

Kata lain Adv 

(RPIM, hal:185) 

 

 

Saben bengi  bocah-bocah karang 

taruna sing teka 

latihan  

mung sithik banget. 

Ket S 

P 

mung sithik banget 

frasa kata 

Fr. Num Adv 

(RPIM, hal:187) 
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LAMPIRAN II 

 

DAFTAR FRASA PENGISI FUNGSI PREDIKAT 

 

4.3 Berdasarkan Satuan Lingual Unsur-unsurnya 

1. Kata+kata 

36) mung nyedhiakake 

37) kepengin nguji 

 

2. Kata+frasa 

38) nate takon serius 

39) pancen mesthi budhal 

40) saya mangkel lan grundelan 

 

3. Frasa+Kata 

41) mung meneng wae 

42) mung bisa lungguh thenger-thenger  

 

4. Frasa+frasa 

43) wis akeh sing pdha teka 

 

5. frasa+ klausa 

44) aktifis kampus sing wis jembar wawasane 

45) buku antologi puisi sing menang lomba 

 

4.4 Berdasarkan Kategori yang Menjadi Unsurnya 

1. Verba + Verba 

46) nyoba ngajak  

47) bali lungguh. 
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2. Verba + Adverbia 

48) tumetes dleweran 

49) nangis maneh 

50) ngguyu kemekelen 

 

3. Kata tugas + Verba 

a. Partikel + Verba 

51) kok ora kelingan  

52) kok ora nate krungu 

 

b. Kata bantu predikat + Verba 

i. Aspek  

53) durung ana teka.  

54) arep ngramekake 

55) lagi nganakake 

ii. Modalitas  

56) kudu nglembur  

57) mesthi mampir  

58) ora direken 

iii. Pengungkap Keseringan 

59) terus nggresah  

60) tansah ngajeni  

61) kerep telpon 

 

4. Nomina + Nomina 

62) aktifis kampus sing wis jembar wawasane 

63) buku antologi puisi sing menang lomba 

 

5. Kata ingkar + Nomina 

64) dudu kancane kuliah 
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6. Nomina + Adverbia 

65) wis dudu pacarmu maneh 

 

7. Adjektiva + Adjektiva 

66) ireng manis 

 

8. Adjektiva + Nomina 

67)  tambah sayange 

68) seneng lair batin  

 

9. Adjektiva + Adverbia 

69) bungah banget  

70) seneng banget 

 

10. Kata tugas + Adjektiva 

71) wis rame 

 

11. Adverbia + Adverbia 

72) rada mendha 

73) dleweran maneh 

 

12. Adverbia+Adjektiva 

74) rada wedi 

 

13. Kata tugas + Adverbia 

75) wis wengi 

 

14. Numeralia  + Adverbia 

76) mung sithik banget 

77) wis akeh banget 
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15. Preposisi + Nomina 

78)  ing halaman gedhung Grahadi 

 

16. Preposisi + Verba 

79) kaya kedhodog  

80) kaya pengin nyalahake 
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LAMPIRAN III 

SUMBER DATA TERTULIS 

 

1.  Tetesing Eluh 

2.  Is 

3.  Endah Kaya Mutiara 

4.  Sunare Lintang Panglong 

5.  Ngoyak Wewayangan Kumlebat 

6.  Tembange Wong Kangen 

7.  Antarane Ponorogo-Panggul 

8.  Candra Wulan 

9.  Sakeplasan Sunaring Rembulan 

10.  Rujak Petis Ireng Manis.  

 

 

 


