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Macam-Macam Kelas Kata
    

Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata,
tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai
dengan kelas kata atau jenis katanya. Berikut adalah macam-macam kelas kata.

    1. Kata Benda (Nomina)
  

Kata benda (nomina) adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda
dapat bersifat abstrak ataupun konkret.

    2. Kata Kerja (Verba)
  

Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan.

    3. Kata Sifat (Adjektiva)
  

Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau
kata ganti menjadi lebih spesifik. Selain itu, kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan
kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti.

    4. Kata Ganti (Pronomina)
  

Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan.

    5. Kata Keterangan (Adverbia)
  

Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat,
dan kata bilangan, bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat.

    6. Kata Bilangan (Numeralia)
  

Kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, dan urutan
sesuatu yang dibendakan.

    7. Kata Tugas
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Kata tugas merupakan kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Dari
segi bentuk umumnya, kata-kata tugas sukar mengalami perubahan bentuk, seperti kata
dengan, telah, dan, tetapi. Namun, ada sebagian yang dapat mengalami perubahan golongan
kata, tetapi jumlahnya sangat terbatas, seperti kata tidak dan kata sudah. Meskipun demikian,
kedua kata tersebut dapat mengalami perubahan menjadi menidakkan dan menyudahkan.

      Sumber: KTSP Bahasa Indonesia Untuk SMK/MAK Kelas XI

    

Penulis: Budi Wahyono dan Mulyono
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