
Abd Rahman 
Kelas B 
NIM : 201050101019 
Morfosintaksis 
Dosen: Prof. Dr. Johar Amir, M.Hum.  

KALIMAT   TRANSFORMASI 

Kalimat trasformasi adalah kalimat  yang sudah mengalami perubahan dari kalimat dasar/kalimat 

inti. Jenis kalimat transformasi dibedakan berdasarkan cara kalimat transformasi tersebut dibentuk. 

Kalimat transformasi dapat dibentuk dengan cara pembalikan urutan kalimat, penambahan partikel -nya, 

mengubah kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk, mengubah kalimat majemuk menjadi kalimat tunggal, 

mengubah kalimat berita menjadi kalimat tanya atau perintah, menambah atau mengurangi unsur-unsur 

kalimat (harus tidak mengubah makna kalimat). Intinya, kalimat transformasi adalah kalimat yang tea 

mengalamai perubahan dari kalimat dasar atau kalimat inti, baik secara struktur maupun semantik.  

Bentuk Kalimat transformasi dikelompokkan menjadi kalimat transformasi penambahan, pembalikan, 

pengurangan, penyematan, dan penggabungan.  

1. Transformasi Penambahan 

Jenis kalimat transformasi penambahan ini bisa dikelompokkan menjadi penambahan 

keterangan, penambahan kata ingkar, penambahan kata tanya atau seru, dan penambahan aspek. 

a. Kalimat trasformasi penambahan keterangan  

Siswa kelas MIPA XII belajar bahasa Indonesia. 

Ditansformasikan menjadi: 

• Siswa Kelas MIPA XII belajar bahasa Indonesia di kelas.  

• Siswa Kelas MIPA XII belajar bahasa Indonesia pada hari Senin. 

• Siswa Kelas MIPA XII belajar bahasa Indonesia dengan tekun.  

b. Kalimat  trasformasi penambahan kata ingkar 

• Semua yang hadir di pertemuan itu guru bahasa Indonesia.  

Ditrasformasikan menjadi: 

Semua yang hadir di pertemuan itu bukan guru bahasa Indonesia. 

• Para guru itu memeroleh sertifikat pendidik. 

Ditrasformasikan menjadi: 

Para guru itu tidak memeroleh sertifikat pendidik. 
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c. Kalimat  trasformasi penambahan kata tanya/ seruan 

Anda mahasiswa S-2  Bahasa Indonesia. 

Ditrasformasi menjadi: 

Anda mahasiswa S-2  Bahasa Indonesia? 

Apakah Anda mahasiswa S-2 Bahasa Indonesia? 

 

d. Kalimat  trasformasi penambahan aspek 

Semua  mahasiswa S-2  Bahasa Indonesia mengerjakan tugas Morfosintaksis. 

Ditrasformasi menjadi: 

Semua  mahasiswa S-2  Bahasa Indonesia telah mengerjakan tugas Morfosintaksis. 

Semua  mahasiswa S-2  Bahasa Indonesia belum mengerjakan tugas Morfosintaksis. 

Semua  mahasiswa S-2  Bahasa Indonesia akan mengerjakan tugas Morfosintaksis. 

Semua  mahasiswa S-2  Bahasa Indonesia sedang mengerjakan tugas Morfosintaksis. 

2. Kalimat Transformasi Pengurangan  

Jenis kalimat transformasi pengurangan ini yakni mengurangi salah satu unsur yang ada 

dalam kalimat tersebut.  

Contoh  trasformasi pengurangan dalam kalimat majemuk 

1) Aku suka dancow dan kamu suka dancow. 

Ditansformasikan menjadi: 

Aku dan kamu suka dancow.  

Kalimat di atas merupakan bentuk penghilangan fungsi yang memiliki peran yang 

sama, yakni kata suka. Kata suka ini menduduki fungsi predikat.  

Contoh lain 

2) Kamu menyuplai bahan sembilan pokok ke Masamba. 

       menjadi 

       Suplai bahan sembilan pokok ke Masamba! 
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3. Kalimat Transformasi Penggantian  

Contoh  

1) Eka Farmawaty memulai bisnis sejak SMA. Eka Farmawaty senang berbisnis karena ingin 

membahagiakan ibunya.  

       Ditrasformasikan menjadi 

       Eka Farmawaty memulai bisnis sejak SMA. Ia senang berbisnis karena ingin          

      membahagiakan ibunya.  

  

Para guru berusaha ikut persiapan ujian PPG. Para guru berharap mendapatkan sertifikat 

pendidik.  

Ditransformasikan menjadi 

Para guru berusaha ikut persiapan ujian PPG. Mereka  berharap mendapatkan sertifikat 

pendidik.  

2) Aku mengenal Eka Farmawaty ketika pergi ke mesjid. Perkenalanku dengan Eka 

Farmawaty membuatku tak bisa tidur.  

      Ditransformasikan menjadi: 

      Aku mengenal Eka Farmawaty ketika pergi ke mesjid. Itu membuatku tak bisa tidur.  

 

     Ujian masuk perguruan tinggi sangat susah. Ujian masuk  perguruan tinggi membuat       

     peserta ujian khawatir.  

      Ditrasformasikan menjadi: 

     Ujian masuk perguruan tinggi akan digelar. Itu  membuat membuat  peserta ujian khawatir.  

 

 


