


Satuan gramatikal yg berupa gabungan kata
dan gabungan kata itu bersifat nonpredikatif.



Frasa eksosentris: frasa yg sebagian unsurnya, 
atau mungkin juga seluruhnya, tidak memiliki
perilaku sintaksis yg sama dg semua
komponennya. Komponen tsb: komponen
sumbu (preposisi) dan komponen perangkai
(kata depan).
Frasa endosentris: frasa yg seluruh bagiannya
memiliki perilaku sintaksis yg sama dg 
perilaku salah satu komponen frasa tsb.



1. Frasa verba

klp kata yg dibtk dg kt kerja

# frasa verbal modifikatif (pewatas)

pewatas belakang: bekerja keras, berjalan cepat

pewatas depan: pasti menyukai

# frasa verbal koordinatif (dan atau): pergi atau

menunggu



2. Frasa adjektival
klp kata yg dibntk dg kt sifat/inti yg
diterangkan dg menambah kata lain berfungsi
menerangkan (agak, dapat, harus, kurang, 
lebih, paling, dan sangat)
a. F A modifikatif (membatasi)

> cantik, sekali, indah nian, hebat benar
b. F A koordinatif (menggabungkan)

> makmur dan sejahtera, aman sentausa
c. F A apositif

> ayu rupawan, gagah perkasa



3. Frasa Nominal
klp KB yg dibtk dg memperluas sebuah KB ke
kiri atau ke kanan; ke kiri menggolongkan (dua
buah buku, seorang teman, beberapa butir
telur; ke kanan sesudah KB berfungsi
membatasi (buku dua buah, teman seseorang)
# F N modifikasi (mewatasi)

> rumah mungil,hari minggu,bulan purnama
# F N koordinatif (tdk slg menerangkan)
> lahir batin, sandang pangan, adil makmur

# F n apositif
> Preside republik Indonesia



4. Frasa Adverbial
klp kt yg dibtk dg ket kata sifat
# F A modifikatif: sangat baik, agak besar
# F A koordinatif: kurang lebih

5. Frasa Pronominal
frasa yg dibntk dg kata ganti
#F P modifikatif: kami semua, mereka itu
# F P koordinatif: engkau dan aku, saya dan
dia
# F P apositif: para pemuda, bangsa Indonesia



6. Frasa Numeralia
klp kt yg dibtk dg kt bilangan
# F N modifikatif: dua juta rupiah
# F N koordinatif: lima atau enam orang

7. Frasa Interogativa Koordinatif
berintikan pd kt tanya
> apa atau siapa, mengapa atau bagaimana



8. Frasa Demonstrativa Koordinatif
frasa yg dibtk dg dua kata yang tdk saling
menerangka
> di sana atau sini, baju ini atau itu

9. Frasa Proposisional Koordinatif
frasa yg dibntk dg kata dpn dan tdk saling
berhubungan
> dari, oleh, dan untuk rakyat



1. Perekonomian Indonesia segera bangkit jika korupsi
berhasil ditumpas.

2. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia bertekad
menegakkan hukum.

3. Setiap pelaku KKN harus diadili dan dihukum seberat-
beratnya.

4. Jika tekad ini gagal, perekonomian akan tertinggal dari
bangsa lain.

5. Oleh karena itu,, bangsa ini pun harus bangkit agar 
tidak terhina,

6. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur bukan?
7. Kita bersatu padu memerangi KKN.
8. Potensi ekonomi masyarakat harus dikembangkan.
9. Potensi laut kita belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
10. Untuk itu, bufaya hidup di laut harus ditumbuhkan.
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