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Tinjauan Mata Kuliah 
   

i dalam mata kuliah ini dibahas hal ikhwal sintaksis, baik mengenai 

sejarah, kedudukan, ruang lingkup, maupun hubungannya dengan 

disiplin ilmu dan cabang linguistik yang lain. Di samping itu, dibahas pula 

hal ikhwal kalimat bahasa Indonesia dan berbagai bagian yang merupakan 

unsur pembentuknya, baik yang berupa unsur segmental seperti kata, frasa, 

dan klausa, maupun yang berupa unsur suprasegmental seperti jeda dan 

intonasi. 
Berbagai unsur pembentuk kalimat dibahas baik dari perspektif fungsi, 

kategori, maupun peran atau makna. Kalimat dipandang sebagai jalinan kata 
yang menampakkan bentuk dan perilaku yang bervariasi yang diatur oleh 
ketiga unsur itu. Dengan demikian, diharapkan penyajian mata kuliah ini 
dapat lebih komprehensif. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda mampu 
menerangjelaskan sintaksis baik sebagai ilmu pengetahuan maupun alat 
analisis kalimat. Di samping itu, diharapkan pula Anda dapat menerapkan 
prinsip-prinsip sintaksis dalam membentuk dan menguraikan kalimat bahasa 
Indonesia. Secara rinci tujuan yang ingin dicapai adalah Anda dapat: 
1. menjelaskan pengertian, sejarah, kedudukan, ruang lingkup, dan objek 

kajian sintaksis; 
2. menjelaskan unsur, konstruksi, dan alat-alat sintaksis; 
3. menjelaskan pengertian, pola, jenis, dan makna frasa; 
4. menjelaskan pengertian, pola, jenis, dan makna klausa; 
5. menjelaskan pengertian, pola, jenis, dan makna kalimat; 
6. menganalisis kalimat berdasarkan fungsi, kategori, dan peran sintaksis; 
7. menjelaskan ciri-ciri aliran tradisional, struktural, transformasi, dan 

tagmemik; 
8. menjelaskan pengertian, ciri, syarat, dan kaidah pelesapan dalam 

kalimat bahasa Indonesia; 
9. menjelaskan ragam baku dan takbaku; 
10. menjelaskan pengaruh-pengaruh bahasa lain dalam struktur frasa dan 

kalimat. 
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Untuk mencapai tujuan di atas, mata kuliah Sintaksis yang berbobot 3 
sks ini disajikan dalam 9 modul dengan urutan sebagai berikut. 

 

Modul 1: Kedudukan dan Ruang Lingkup Sintaksis. 

Modul 2: Kaidah Frasa. 

Modul 3: Kaidah Klausa. 

Modul 4: Kaidah Kalimat. 

Modul 5: Analisis Fungsi, Kategori, dan Peran. 

Modul 6: Beberapa Teori Sintaksis. 

Modul 7: Pelesapan dalam Bahasa Indonesia. 

Modul 8: Kebakuan Kalimat. 

Modul 9: Pengaruh Bahasa Lain dalam Konstruksi Sintaksis. 
 
Agar Anda dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, disarankan 

Anda membaca dengan cermat dan memahami semua petunjuk yang ada 
pada setiap modul. Apabila Anda menemukan kata atau istilah yang sulit 
dipahami, Anda dapat memanfaatkan glosarium yang ada pada bagian akhir 
modul ini. 

Selamat belajar! 
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