
Variasi lmbuhcan Hasruf Bsntuk 
me- Awal Dasar 

me-+ meng- antar mengantar 

mengekor 

ikat mengikat 

mengolah 

( mengvkur 

k kenal mengenal* 

g I menggarap 

h harap mengharap 

kh khayal I mengkhayal 
':* 



Gatatan: Imbuhan me- rnenjadi meng- IP<a melekat pada 
oemua bentuk darar beahuruf awal k, seperti pada ka%a kecenal 
rnenjadi mengenal. Nuruf k pade kenal luluh ke dalam fonem 

I I I I lihat I melihat 

m makan memakan 

n nanti menanti 

w wabah mewabah 
I 

2 me-+ me- r rasa merasa 

Y yakinkan meyakinkan 

nY nyanyi menyanyi 

ng ngerikan mengerikan 

d dengar mendengar 

t tarik menark* 

cari mencari 
3 me-+ men- 

menjual 

sY syukuri mensyukuri 

Catatan: lrnbuhan me- rnenjadl men- jika menernpel 
pada sernua bentuk dasar berhuruf awal f,  seperti pada 
kata kr ik  rnedadi menarlk. Huruf t luluh ke dalam fenem 



* Catatan: lrnbukan me- rnenjadi meny- jika rnelekal 
pada sernua bentuk dasar berhuruf awal s. 

-- - 

* Catatan: lmbuhan me-menjadi mem- jika melekat pada 
semua bentuk dasar yang berhuruf awal p seperti pada kata 
potong menjadi memotong. Huruf p luluh ke dalam fonem /m/ 
pada awalan mem-. 

- 
1 

I * I tik I mengetik 

m e 4  mem- 

pel 

P 

f 

v 

mengepel 

me- menge- 

\ * Catatan: lmbuhan me- berubah menjadi menge- jika 

, rnelekat pada semua bentuk dasar yang hanya bersuku kata 
f /  ratu. 

I 
-. -- 

potong 

fitnah 

vonis 

cat 

memotong* 

memfitnah 

memvonis 

mengecat 

-, . 

las 

tes 

mengelas 

mengetes 



I .2 &ento& RmbuRan me- 4 
- 7  I -  dvpat bergobung dengan kata kerja, kaia sifat. 

4 - 
* - i f  :" "+ndo. clan kata bilangan- 

me- 

me- 

membatu 
merokok 
menelepon 
menyapu 
menggambar 

+ 

I 

me- 

bantu 
Kata sifat 

+ 

membantu 
Contoh 

potong 
jual 
nyanyi 
tonton 

Kata benda 

+ 

I 

menyatu 
mendua 

memotong 
menjucrl 
menyanyi 
menonton 

Contoh 

buruk 
tinggi 
rendah 
jauh 

batu 
rokok 
telepon 
sapu 
gambar 

me- 

memburuk 
meninggi 
merendah 
menjauh 

Kata Bilangan Conteh 

+ sa tu 
dua 



meiompaf I ke atas kasur. 

lrnbuhan me- pada contoh kalimat di atas bermakna 
rnelakukan aktivitas atau gerakan' . 

1 Contoh lain: menari, rnenyanyi, mendidik, merangkak, dan 
I mengernbara. 
4- ---- .. 

4mk-anak burung mencieit di sarangnya. 
r -  - -- -- 

r 1 l m b ~ h a n  me- pada contoh kalimat di atas bermakna ' 'menghasilkan atau membuat sesuatu hall. i 
/ Contoh lain: rneringkik, menguak, dan menyalak. 

- -- 

Perahu itu rnenepi ke pelabuhan. 

3 lmbuhan me- pada contoh kalimat di atas bermakna 'menuju 
ke ...'. 
Contoh lain: merantau, melaut, mengangkasa, dun mendarat. 

Tanah kapur itu telah membatu. 

4 lmbuhan me- pada contoh kalimat di atas bermakna 'berlaku 
atau menjadi seperti' . 
Contoh lain: menyemak, menghutan, dan menyemut. 

Rambut ayah mulai memutih. 

lmbuhan me- pada contoh kalimat di atas bermakna d 

5 'menjadi ... apabila bentuk dasarnya adalah kata sifat atau 
kata bilangan' . 
Contoh lain: meninggi, merendah, menguning, mendua, 
dan menyatu. 



1.3 Fungsi dan hlbakna lmbeahan me- I 

(7 I 
Fungsi imbuhan me- adalah membentuk kata kerja aktif transitif 
dan kata kerja clktif taktransitif. 

Kei 

Contoh lain: mencium, menyiksa, membuang, dan 
menangkap. 

1 

menulis 

lmbuhan me- pada contoh kalimat di atas bermakna 
'melakukan aktivitas' . 

lmbuhan me- pada contoh kalimat di atas bermakna 
atau bekerja dengan benda yang disebut dalam 

bentuk dasar' . 

pos-el. 

di danau. ikan Kei 

Contoh lain: menyabit, menyapu, mencangkul, dun 
menggergaji. 

I Contoh lain: menyambal, menggulai, merujak, dun menyatai. 
- -.-- 

mernancr"ng 

.> 
1 

I bu 

lmbuhan me- pada contoh kalimat di atas bermakna 
'membuat atau menghasilkan' . 

kue mengukus di dapur. 



Contoh: 

ber- 

i 
kunjung 
temu 
kerja 
nyanyi 

berkunjung 
bertemu 
be kerja 
bernyanyi 

Kata kerja Contoh 

gem bira 
sedih 
duka 

Kata sifat 

berg em bira 
bersedih 
berdu ka 

Contoh 

satu 
dua 

I 

ber- bersa tu 
berdua 

Kata benda 

nama 
kamar 
se kola h 

Kata Bilangan 

ber- 

+ 

Contoh 

bernama 
berkamar 
bersekola h 

Contoh 

+ 

r 



Ibu Sundari bersuam8" ( orang Sunda. 

2 lmbuhan ber- pada contoh kalimat di atas bermakna 
'mempunyai atau memiliki' . 
Contoh lain: beristri, bernama, beribu, berkaki, dun berlayar. 

3 

lmbuhan ber- pada contoh kalimat di atas bermakna 
'melakukan tindakan atau mengadakan sesuatu'. 

ke sekolah. Rangga 

lmbuhan ber- pada contoh kalimat di atas bermakna 
'memakai' . 
Contoh lain: berbaju, bermobil, berkacamata, dan berkuda. 

I Contoh lain: bernapas, bertukang, bersawah, dun berkuli. 

bersepeda 

dengan tulus. 

lmbuhan ber- pada contoh kalimat di atas bermakna 
'himpunan' apabila bentuk dasarnya kata bilangan atau 
ukuran. 

demi 
sahabatnya 

la 

I 

( Contoh lain: bersatu, bermeter-meter, dun bertahun-tahun. 

berkerban 

dengan ibu 
ke Bandung. 

Ayah beadua 

I Contoh lain: bercukur dun berlindung. 

di kamarnya. Sundari 

6 

berhias 

lmbuhan ber- pada contoh kalimat di atas bermakna 
' beraktivitas untuk diri sendiri'. 

lmbuhan ber- pcada contoh kalimat tersebut bermakne 
"indakan timbal-balik atau berbalasan' . i 

7 

( Contoh lain: bergulat, bertinju, bertengkar, dan berselisih. 

Pemuda itu berkeiahi dengan 
temannya 
sendiri. 



:ontoh: Pak Asep (asal) berasal dari Bandung. 

Pak Asep bukan berasal dari Bandung. 

merusak 

berada 

memancing 

berencana 

mengantuk 

mengenal 

bermobil 

menarik 
- .. 

melatih 

1. Sundan' (renang) di kolam renang. 
2. Rangga (lari) ke arah Kei. 

3. Pak Asep sudah (temu) dengan Pak Lurah di 
pascar. 

Bentuk Besar 

4. (main) di halaman rumah! 

5. Harimau (taring) tajam. 

menata 

berbusana 

berguna 

mencari 

menyadur 

menendang 

berempat 

berjanji 

mengadu 

Beatark Dasar - 



Contoh: Bu Rahayu (masak) soto. 

Bu Rahayu tidak memasak soto. 

-3 

1. Sundari (sapu) halaman rumah. 

2. Pak Asep sedang (nilai) tugas para mahasiswa. 

3. Sundari boleh (ajak) Kei ke bioskop. 

4. Siti sudah (pel) lantai. 

5. Rangga (tutup) pintu kamarnya. 



I mengirimkan . -  q L > .  I i 

Ibu mengidm surat untuk lndah. 
I 1 lbu mengirimkan lndah surat. 
I 

2 buat __r membuatkan Q?, 

1 Bibi membuatt kue untuk Goyo kernarin. 
i 
: Bibi membuatkan Goyo kue kemarin. 

3 beli - membelikan 

Santi rnernbeli baju untuk pacarnya. 

Santi mernbelikan pacarnya baju. 

Makna me-kan hi atas adalah 'melakukan sesuatu untuk orang 
bin'. 



Suara motor itu rnernbangvnkan anak saya. 

5 

Anik rnematikan lampu di kamar. 

bangun 

6 

Makna me-kan di atas adalah 'membuat jadi'. 

1 untung menguntungkan 

- 

Arisan itu rnengrsnfbsmgkan. / I 

mernbangunkan 

mematikan mati 
A 

Arisan itu menguntasngkan Ria. 

- 

I 

Piket konsumsi juga telah menylapkan makanan dun minuman untuk 
mereka. 

* 
a b l - t d  

menyiapkan 

. Kity menghitamkan rambutnya. 

- 2 

3 

Makna me-kan di atas adlcllah 'membuat jadi'. 

siap 

hitam ------+ menghitamkan 



Iwiki Dharmawan melagvkan puisi Aku Ingin. 

1 I cerita menceritakan 

Kakek mencadtakan masa lalunya. 

ktugas kebun binatang itu mengandangkan harimau Sumatera itu. 
30dci-J a~1pl.w t r $  r 

I I I 

i 
- - -- 

~urya rnembukukan tesisnya. 

bu ku - 

Mereka rnengotakkan kue-kue itu. 

membukukan 

- Aakna me-kan di atas adalah 'membuat jadi'. 

kotak 

lakna me-kan di atas adalah 'memasukkan keg. 

sekolah 

kandang r&,b[c PQ" 
/ - 

iwi menyekolahkan anaknya di SD 5 Jakarta. 
.,% 

- 

mengotakkan 
bo 

- 
I 

- 
menyekolahkan 

mengandangkan I 



I Pilot itu mendaaatkan pesawat Boing 737. I I 

Pelaut itu menepikan kapalnya. 1 
/ 
I - 

9 seberang menyeberangkan t I 

I 

1 Polisi menyeberangkan murid-murid SD itu. I: I 

8 

I Makna me-kan di atas adalah 'menyebabkan berada di'. I 

--- 

1 s a t ~  - menyatukan 
D 

Rio rnenyatukan keluarganya. 

.-5 - Dua Y mendcsakan 

I 
I 

tepi menepikan 



akna me-kan di atas adalah 'rnembuat jadi'. 

sarna - menyamakan 

Cami menyamakan pendapat. 
I I I 

2 1 lebih ( - Irnelebihkan 

Kita harus melebihkan jumlah kamar untuk peserta seminar. 
n 

Makna me-kan di atas adalah 'membuat jadi'. 

Pola kalimat dengan 
e + bentuk dasar + -kan 

Arisan itu menguntungkan. 

Kami menyamakan pendapat. 

Anik memafiken lampu di kamar. 

Pel 4 0 S P 



1 

3 

cabut 

Laki-laki itu melempari preman itu dengan batu. 

Makna me-i di atas adalah 'berulang-ulang'. 

Tukang kebun itu sedang mencabuti rumput. 

lempar 

4 

- 

2 

mencabuti 

- 
.... 

duduk 

Anak itu menulisi tembok rumahnya. 

tulis 

melempari 

- 

- 

menduduki 

menulisi 



Pak Dedi &duk dl kursi itu. 

Pak Dedi menduduM kursi itu. 

Keluarga Tendean diam di rumah itu selama lima tahun. 

Keluarga Tendean mendiami rumah itu selama lima tahun. 

mendiami 5 

Wiwin hadir dl arisan kantornya. 

Wiwin menghadiri arisan kantornya. 

diam 

Makna me-; di atas adalah 'bentuk dasar + di'. 

menghadiri _L 6 

1 - I mernerahi 

hadir 

1 

/ Ratna memerahl pipinya dengon pemerah pipi. 

Tante memanasf kopi. 

panas 

Santi menebali garis pinggir bukunyo. 

Makna me-i di atas adalah 'berulang-ulang'. 

- 

menebali 

Ayah Sundari suka pada kopi dun pisang goreng. 

Ayah Sundari rnenyukai kopi dun pisang goreng. 

rnernanasi 

- 3 tebal 

menyukai 

Tamara tidak lagi elnta kepada Rafli. 

Tamara fidak lagi mencinkl Rafli. 

- 4 suka 

rnencintai - 5 cinta 



Megawati mengagarm! Soekarno. 

Makna me+ di atas adalah 'bentuk dasar + pada/kepada'. 

I bu menggulai jajan. 

Sapi itu mcnyusui anaknya. 

menyusui 2 

Ayah meminyaki rambutnya. 

Sapi itu memberi susu pada anaknya. 

susu 

Makna me-i di atas adalah 'memberi'. 

3 

- .  

Makna me-i di atas adalah hembuat iadi'. 

Ayah memberi minyak pada rambutnya. 

minyak - meminyaki 



Contoh: Sundari garam sayur lodeh. 

Sundari menggarami tayur lodeh. 

1. Anak-anak lempar mangga di pohon itu. 

- 2. Bibiku cabut uban pamanku tadi sore. 

3. Asti gula tehnya karena teh itu tidak manis. 

4. Maukah Anda teman saya jalan-jalan? 

5. Dokter itu obat pasiennya. 

Contoh: Sundari (menggaramkan/menggararni) sayur lodeh. 

Sundari ( menggarami) sayur lodeh. 

1. Pilot itu (menerbangkan/menerbangi) pesawat Boeing N-250. 

2. Para peronda (mengamankanlmengamani) lingkungannya. 

3. Ibu (menyiramkanlmenyirami) bunga-bunga setiap sore. i 
4. Petani (menanamkan/menanami) sawahnya dengan padi. 

I 
I 
I 

5. Lulu (melahirkanlmelahin') anak laki-lakinya kemarin malam. i 
I 

6. Polisi (mengumpulkan/mengumpuli) semua bukti untuk menahan 1 
penjahat itu. 

7. Candra (menuliskan/menulisi) sebuah puisi untuk gurunya. 

3. Dokter (menyarankan/menyarani) pasiennya untuk dioperasi. I 

Wayan (membakarkanlmembakari) lwan jagung manis. I I 

10. Kelas bahasa lndoneia hari ini (menyenangkanlmenyenangi] kami. 


