
BAGIAN I

UNIT 1

PART OF SPEECH

Part of speech merupakan jenis-jenis kata dasar yang dikenal dalam dalam bahasa inggris,

artinya kata-kata ini merupakan potongan-potongan puzzle yang digunakan untuk memahami

kalimat. Kalimat dalam bahasa harus diucapkan karena pada dasarnya bahasa adalah alat

komunikasi. Untuk itu bagi pemula yang benar-benar mau memperdalam bahasa inggris, salah

satu langkah awalnya adalah memahami part of speech ini, karena part of speech ini merupakan

pondasi dasar dalam rangka menguasai secara penuh bahasa inggris. Part of speech dibagi

menjadi delapan bagian yakni : noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjuction

dan interjection.

SUBJEK, VERB DAN OBJEK

a. Bird Fly (S + V)

b. The Student need a Pen (S + V + O)

 Intransitive verb (kata kerja yang tak memerlukan objek)

Such agree, arrive, come, cry, exist, go, happen, live, occur, rain, rise, sleep, stay, walk

 Transitive verb (kata kerja yang memerlukan objek)

Such as build, cut, find, like, make, need, send, use, want

1. Noun (Kata Benda)

Nouns (Kata Benda) adalah segala sesuatu yang kita lihat atau dapat kita bicarakan dan yang

menunjukkan orang, benda, tempat, tumbuhan, hewan, gagasan dan sebagainya.

Contoh:

 Hero - Okky - Nephew - Sailorman

 Cat - Horse - Tiger - Rabbit

 Home - Cordoba- Firm – Busway

Kata Benda dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Concrete Nouns



Yaitu nama orang, tempat, atau benda dan sebagainya yang dapat ditangkap dengan panca

indera, yakni benda-benda yang kongkret.

 Airplane

 Hotel

 Desk

2. Abstract Nouns

Yaitu kata benda yang tak dapat diraba dengan panca indera.

 happiness

 sadness

 wisdom

Concrete Nouns terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu:

1. Common Nouns

Yaitu kata benda yang menunjukkan jenis, kelas dari benda-benda, tempat dan sebagainya.

 Train

 Woman

 Street

2. Proper Nouns

Yaitu nama orang, tempat dan sebagainya yang khusus untuk dia saja. Proper Nouns selalu

diawali dengan huruf kapital.

Contoh:

 Mecca

 Istambul

 Cordoba

3. Collective Nouns

Berupa manusia (people), binatang (animals) dan suatu benda (things). Beberapa kata tertentu

biasanya atau selalu digunakan untuk membuat collective nouns.

 Group

 Team

 Mentor

4. Material Nouns



Yaitu nama yang menunjukkan nama benda yang terjadi dengan sendirinya dan bukan buatan

manusia.

 Air

 Wind

 Diamond

5. Compound Nouns

Yaitu yang merupakan gabungan dari dua kata atau lebih.

Contoh:

 Sister-in-law

 A Cup of Coffea

 Court-martial

2. Pronoun (Kata Ganti)

Pronoun adalah kata yang digunakan untuk mengganti sebuah kata benda dalam kalimat atau

paragraf, tujuannya agar tidak terjadi pengulangan secara terus menerus. Pronoun dibagi menjadi

beberapa bagian, yakni :

a) Personal pronoun, Pronoun yang menggantikan noun menjadi subjek

Diantaranya ialah : I, We, They, You, She, He, It.

b) Possesive pronoun, pronoun yang digunakan sebagai penunjuk kepunyaan.

Diantaranya adalah: Mine, Ours, Theirs, Yours, Here, His, Its.

c) Demonstrative pronoun, pronoun yang digunakan sebagai kata ganti petunjuk,

dipergunakan untuk menggantikan kata benda yang telah diucapkan terlebih dahulu.

Yang termasuk kata ganti petunjuk, antara lain : This, That, These, Those And Some.

3. Adjective (kata sifat)

Adjective merupakan kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti.

Example :

 Desi is an Diligent Student

 He is Good

 She is Pretty



The kind of adjective

a. Attributively (terletak sebelum kata benda)

a gold watch

b. Predicativelly (terletak sesudah tobe)

he was burried alive

4. Verb (Kata Kerja)

Verb adalah suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan/perbuatan,peristiwa/

keadaan dari subject (go, occur, sleep, want). Kata ini tidak selalu berbentuk simple (satu kata),

melainkan mungkin berupa frasa hasil kombinasi dengan particle ~ phrasal verb (get in, make

up, read over).

Macam-Macam Verb

1. Transitive dan Intransitive

Transitive diikuti direct object (contoh kalimat: The boy kicked the ball), sedangkan

intransitive tidak (contoh kalimat: Cheryl often sneezes while cleaning).

2. Regular dan Irregular

Pada bentuk regular, past tense dan participle didapat dengan menambahkan suffix-ed

pada base form sedangkan pada irregular, caranya lebih bervariasi.

3. Action dan Stative

Action (eat, play) menyatakan bahwa sesuatu terjadi, sedangkan stative (love, need)

menyatakan kondisi yang cenderung tetap.

4. Finite dan Non-Finite

Finite dipengaruhi tense dan subject-verb agreement, sedangkan non-finite tidak.

5. Linking Verb

Linking Verb benghubungkan subject of a sentence dengan deskripsinya (contoh kalimat:

She is young and beautiful).

6. Causative



Kata kerja untuk menunjukkan bahwa subjek tidak bertanggungjawab langsung terhadap

aksi yang terjadi (contoh kalimat: I had my house renovated last week).

7. Auxiliary Verb

Auxiliary Verb merupakan kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama.

8. Verb Voices

Voice berguna menyatakan apakah suatu subject of a sentence melakukan atau menerima

aksi. Adapun dibedakan menjadi:

9. Verbal

Verbal, kata yang terbentuk dari kata kerja yang berfungsi sebagai part of speech lain,

terdiri dari:

a) Gerund: berfungsi sebagai noun

b) Infinitive: berfungsi sebagai noun, adjective, atau adverb

c) Participle: berfungsi sebagai adjective

5. Adverb (Kata Keterangan)

Adverb merupakan kata keterangan yang menjelaskan bagaimana caranya, kapan dan dimana

suatu pekerjaan, tindakan, peristiwa itu dilakukan. Kata ini menerangkan kata kerja, kata sifat,

atau kata keterangan lainnya.

Example :

 She is singing beautifully

 She is beautifully enough

 She is singing very beautifully

The kind of adverb

 Adverb of frequency

Always, often, usually, sometime, never, rarely, seldom

 Adverb of manner (keterangan cara)

Good, careful, quick, careless, fast, , clever, high, deep

 Adverb of purpose (keterangan tujuan)

I’m going to go to bogor in order to visit


