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Sekurang-kurangnya kalimat dalam

ragam resmi, baik lisan maupun

tertulis, harus memiliki subjek (S) 

dan predikat (P). Jadi, bila tidak

memiliki unsur subjek dan unsur

predikat , pernyataan tersebut

bukanlah kalimat melainkan frasa.



1) Berdiri aku di senja senyap.

2) Mendirikan pabrik baja di Cilegon.

3) Berjalan itu menyehatkan kita.

4) Karena sangat tidak manusiawi

Kalimatkah itu?



Satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan

atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran

yang utuh.

Dalam wujud lisan kalimat diucaokan dengan

suara naik turun, keras lembut, disela jeda, 

dan diakhiri dengan intonasi akhir.

Dalam wujud tulisan berhuruf latin kalimat

dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri

dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), dan

tanda seru (!).



1. KB + KK : Mahasiswa berdemonstrasi.

2. KB + KS : Dosen itu cantik.

3. KB + Kbil : Harga buku itu lima dolar.

4. KB1 + KK + KB2 : Mereka memilih Stikom.

5. KB1+KK+KB2+KB3: Buku memberikan saya ilmu.

6. KB1 + KB2 : Tukul pelawak.  



 Kalimat Tunggal

Kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu
predikat.

Pola-Pola Pembentukan Kalimat

 Pola 1

Pola yang mengandung subjek (S) kata benda
dan predikat (P) kata kerja.

contoh: Mahasiswa berdemonstrasi.

S                  P  

 Pola 2

Pola kalimat yang bersubjek kata benda dan
berpredikat kata sifat

contoh: Mahasiswa Stikom ramah.

S                  P



 Pola 3

Pola kalimat yang mempunyai subjek (S) kata benda dan predikat
(P) kata bilangan.

contoh: Harga buku itu tiga puluh dolar.

S                    P

 Pola 4

Pola kalimat yang bersubjek kata benda, berpredikat kata kerja, 
dan berobjek kata benda.

contoh: Si Udin menaiki unta.

S          P         O

Kalimat Pola 4 ini dapat dibentuk menjadi kalimat pasif.

 Pola 5

Pola Kalimat yang terdiri dari Subjek (S) kata benda, Predikat (P) 
kata kerja, Objek (O) kata benda, dan Pelengkap (Pel) kata
benda.

Contoh: Ibro memberikan kekasihnya bunga.

S           P                 O          Pel

 Pola 6

Pola kalimat yang subjek dan Predikatnya adalah kata benda. 

contoh: Saya Mahasiswa.

S           P



 Pemerluasan Kalimat Tunggal

1) Keterangan tempat (di sini, di sana).

2) Keterangan waktu (kemarin, tadi).

3) Keterangan alat (dengan sendok, dengan
pasir).

4) Keterangan modalitas (harus, mungkin).

5) Keterangan cara (hati-hati, tergesa-gesa).

6) Keterangan aspek (akan, sedang, sudah).

7) Keterangan tujuan (agar tertib, untuk
anaknya).

8) Keterangan sebab (karena tekun, lantaran
panik).

9) Frasa yang.

10) Keterangan aposisi, yaitu keterangan yang 
sifatnya saling menggantikan. Contoh: Mantan
pacar saya, Bruce Lee; Gubernur Jawa Barat, 
Ahmad Heryawan.



Contoh Perluasan Kalimat Tunggal:

 Mahasiswa se-Bandung berdemonstrasi

bersama di lapangan Gasibu.

 Mahasiswa Stikom Bandung ramah

terhadap semua orang.

 Harga buku komunikasi itu tiga puluh dolar

per jilid.

 Si Udin menaiki unta yang sudah tua di

padang Arrafah.

 Ibro memberikan kekasihnya bunga yang 

layu.

 Saya lelaki buaya darat adalah mahasiswa

terganteng di Stikom Bandung.



 Contoh lain perluasan kalimat:

Kalimat dasar:

Gubernur / memberikan / kelonggaran / 

kepada pedagang.

Kalimat hasil perluasan:

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo / sudah

memberikan / berbagai kelonggaran / 

kepada pedagang kaki lima / di pinggiran

jalan atau di tempat-tempat lain / di lima 

wilayah kota / pada bulan puasa hingga

lebaran nanti. 



Kalimat Majemuk Setara (KMS)

Kalimat ini terbentuk dari dua kalimat

tunggal atau lebih.

4 (empat) jenis kalimat majemuk setara:

1) KMS Perjumlahan; dihubungkan kata dan

atau serta. 

2) KMS Pertentangan; dihubungkan tetapi, 

atau sedangkan.

3) KMS Perurutan; dihubungkan lalu atau

kemudian.

4) KMS Pemilihan; dihubungkan atau.



Kalimat Majemuk Tidak Setara

Kalimat Majemuk Tidak Setara terdiri atas
satu suku kalimat yang bebas (klausa bebas) 
adan satu suku kalimat atau lebih yang tidak
bebas (klausa terikat), dengan penanda anak
kalimat kata walaupun, meskipun, apabila, 
jika, kalau, karena, ketika, sehingga, 
setelah, sesudah, sebelum, sekalipun, 
bahwa, dan sebagainya.

Contoh:

- Saya sudah mengantuk.

- Saya harus menyelesaikan tugas ini.

Menjadi

Walaupaun sudah mengantuk, saya harus
menyelesaikan tugas ini.



 Tujuan: agar kalimat lebih menarik, tidak

terkesan monoton.

 Kalimat yang Melepas

Disusun dengan diawali induk kalimat dan

diikuti oleh anak kalimat.

Contoh:

Saya akan mendapat nilai yang baik jika

saya belajar dengan baik.



 Kalimat yang Berklimaks

Diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh
induk kalimat.

Contoh:

Setelah menjalani hubungan selama tiga
tahun akhirnya mereka menikah.

 Kalimat yang Berimbang

Disusun dalam bentuk majemuk setara
atau majemuk campuran.

Contoh:

Jika pacar mendukung semua kegiatanku, 
aku bisa lebih eksis dan makin sayang
padanya.



Kalimat Pernyataan (Deklaratif)

Digunakan jika ingin menyatakan sesuatu
dengan lengkap saat ingin menyampaikan
informasi.

contoh:

Positif

Stikom Bandung menerima mahasiswa baru
tahun 2011-2012.

Negatif

Dalam pameran tersebut pengunjung tidak
mendapat informasi yang memuaskan
tentang spesifikasi barang yang dijual.



Kalimat Pertanyaan (Interogatif)

Digunakan jika ingin memperoleh informasi

atau reaksi (jawaban) yang diharapkan.

Contoh:

Positif

Kapan kita ujian tengah semester?

Negatif

Mengepa tidak semua mahasiswa lulus ujian

akhir?



Kalimat Perintah dan Permintaan

(Imperatif)

Digunakan jika ingin “menyuruh” atau

“melarang” orang berbuat sesuatu.

Contoh:

Positif

Maukah kamu menyampaikan salam sayangku

kepadanya?

Negatif

Sebaiknya kita tidak saling mencontek saat

ujian nanti.



Kalimat Seruan

Digunakan jika ingin mengungkapkan

perasaan “yang kuat” atau yang mendadak.

Contoh:

Positif

Wah, bukan main indahnya.

Negatif

Aduh, pekarjaan rumah saya tidak terbawa.



 Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki
kemampuan untuk menimbulkan kembali
gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau
pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran
pembicara atau penulis.

Ciri-ciiri khas kalimat efektif:

 Kesepadana Struktur

 Keparalelan Bentuk

 Ketegasan Makna

 Kehematan Kata

 Kecermatan Penalaran

 Kepaduan Gagasan

 Kelogisan Bahasa



A. Kesepadanan

Keseimbangan antara pikiran (gagasan) dan

struktur bahasa yang dipakai.

Ciri-ciri kesepadanan:

1. Kalimat mempunya subjek dan predikat

dengan jelas.

2. Tidak terdapat subjek yang ganda.

3. Kata penghubung intrakalimat tidak

dipakai pada kalimat tunggal.

4. Predikat kalimat tidak didahului oleh

kata yang.



B. Keparalelan

Kesamaan bentuk kata yang digunakan

dalam suatu kalimat. Artinya, jika bentuk

pertama menggunakan verba atau nomina, 

bentuk kedua juga menggunakan verba

atau nomina.

Contoh:

Harga minyak dibekukan atau kenaikan

secara bertahap. 

lebih baik

Harga minyak dibekukan atau dinaikan

secara bertahap.



C. Ketegasan

Penonjolan ide pokok kalimat.

Cara penekanan kalimat:

1. Meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat

Contoh: Harapan saya ialah seluruh mahasiswa

dapat lulus dengan nilai yang baik.

2. Membuat urutan kata yang bertahap

Contoh:  Bukan puluhan, ratusan, tetapi ribuan

orang menghadiri pesta pernikahan kami

3. Melakukan pengulangan kata (repetisi)

Contoh: Saya suka akan kecantikan mereka, saya

suka akan kelembutan mereka.

4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang 

ditonjolkan

Contoh: Anak itu tidak malas dan curang, tetapi

rajin dan jujur.

5. Menggunakan partikel penekanan

Contoh: Saudaralah yang harus bertanggung jawab.



D.  Kehematan

Hemat menggunakan kata, frasa, atau

bentuk lain yang dianggap tidak perlu.

Cara penghematan:

1. Menghilangkan pengulangan subjek.

2. Menghindarkan pemakaian superordinat

pada hiponim kata.

3. Menghindarkan kesinoniman suatu

kalimat.

4. Tidak menjamakkan kata-kata yang 

berbentuk jamak.



E.  Kecermatan

Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan

tafsiran ganda, dan tepat dalam pilihan

kata.

Contoh:

• Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal

itu menerima hadian.

(siapa yang terkenal, mahasiswa atau

perguruan tinggi?)

• Yang diceritakan menceritakan tentang

putra-putri raja, para hulubalang, dan

para menteri.



F. Kepaduan

Kepaduan pernyataan dalam kalimat

sehingga informasi yang disampaikan tidak

terpecah-pecah.

Ciri-ciri Kepaduan:

1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan

tidak mencerminkan cara berpikir yang 

tidak simetris.

2. Kalimat yang padu tidak perlu

menyisipkan sebuah kata seperti

daripada atau tentang antara predikat

kata kerja dan objek penderita.



G.  Kelogisan

Ide kalimat dapat diterima oleh akal dan

penulisannya sesuai dengan ejaan yang 

berlaku

Contoh:

a) Waktu dan tempat kami persilakan.

b) Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan

acara ini.

c) Mayat wanita yang ditemukan itu

sebelumnya sering mondar-mandir di

daerah tersebut.


