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UNIT 1
Pengertian, Jenis, dan Contoh 

Noun dalam Kalimat

Jenis dan Contoh Noun
Noun merupakan salah satu part of speech (‘unsur kalimat’ 

dalam bahasa Inggris) yang berupa orang atau sesuatu 
seperti benda, tempat, tumbuhan, hewan, ide gagasan, 
dan lain sebagainya. Noun adalah unsur kalimat yang 
paling banyak digunakan setelah verb. Jadi, kita harus 
menguasai benar bagaimana cara menggunakan noun 
sesuai dengan kaidah grammar yang benar seperti kapan 
harus menggunakan awalan “the”, “a”, dan “an” dengan 
mengetahui jenis suatu noun.

Noun menurut jenis bentuknya dibagi menjadi dua 
macam:
1. Concrete noun

Yang dimaksud dengan concrete noun adalah sesuatu 
yang dapat ditangkap dengan panca indra seperti: nama 
orang, tempat, atau benda, dan lain sebagainya.
 Contoh:

a. I moved the table to the corner.
b. He has just painted the wall.
c. I saw Mr. John at school yesterday.
d. It’s dark here, I need a fl ashlight.
e. Who broke the mirror?
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Concrete noun sendiri dibagi lagi menjadi lima bagian:
a. Common Nouns

Yaitu kata benda yang menunjukkan jenis, kelas dari 
benda-benda, tempat, dan sebagainya. Contoh: man, 
town, water, metal, ammonia.

b. Proper Nouns
Yaitu nama untuk sebuah kata benda yang khusus 
diperuntukkan untuk satu objek saja. Proper nouns 
selalu diawali dengan huruf kapital. Contoh: Africa, 
Peking, United Nations, The Tower of London, The 
Red Lion.

c. Collective Nouns
Berupa manusia (people), binatang (animals), dan 
suatu benda (things). Beberapa kata tertentu biasanya 
atau selalu digunakan untuk membuat collective 
nouns. Contoh: choir, team, jury, shoal, cabinet (of 
ministers), regiment.

d.  Material Nouns
Yaitu nama yang menunjukkan nama benda 

yang terjadi dengan sendirinya dan bukan buatan 
manusia. Contoh: gold, water, fi sh, iron, blood.

e.  Compound Nouns
Yaitu yang merupakan gabungan dari dua kata atau 
lebih. Contoh: step sister, board of members, court-
martial, paper-clip

2. Abstract Noun
Kebalikan dari concrete noun, yang dimaksud dengan 

abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat ditangkap 
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oleh pancaindra seperti: gagasan, perasaan, dan lain 
sebagainya.
Contoh:

a. Devils always try to bring us to the darkness.
b. Everyone hope to get happiness.
c. We have to keep our health.
d. A judge must have a wisdom.
e. A soldier must have a courage.
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UNIT 2
Pengertian, Jenis, dan Contoh 

Kalimat Adjective

1. Pengertian Adjective
Adjective adalah kata yang merupakan salah satu bagian 

dari part of speech yang berfungsi untuk menjelaskan noun 
(‘kata benda’) termasuk pronoun (‘kata ganti benda/orang’). 
Adjective biasanya mendahului kata benda atau kata ganti 
yang diberi sifat atau bisa juga berdiri sendiri jika menjadi 
objek sebuah kalimat nomimal.

Cara termudah untuk mengetahui sebuah kata adjective 
adalah dengan menggabungkannya dengan kata: “yang” 
(walaupun tidak mutlak). Jika digabungkan dengan 
kata “yang” tapi tidak logis maka itu bukanlah kata sifat 
(adjective). Seperti: jangan yang putih; jangan yang tinggi; 
jangan yang rusak.
Contoh kalimat adjective:

a. My sister is not only beautiful but also tall. (‘Kakakku 
tidak hanya cantik, tapi juga tinggi.’)

b. Tonight is very quiet and dark. (‘Malam ini sangat 
sunyi dan gelap.’)

c. I met a big gorilla in the zoo yesterday. (‘Aku 
bertemu seekor gorila yang sangat besar.’)
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d. I have some girl friends, but you are the best. (‘Aku 
mempunyai beberapa pacar, tapi kamu adalah yang 
terbaik.’)

e. The man who is standing on the bridge is a terrorist. 
(‘Orang yang berdiri di atas jembatanitu adalah 
seorang teroris.’)

2. Jenis Adjective
a. Original Adjective

Artinya, adjective dalam pengertian ini tidak 
terbentuk dari unsur kata apa pun, tetapi memang 
dia tercipta untuk menjadi adjective.
Contoh: Don’t step on the fl oor, it still wet.

b. Past Participle
Past participle atau yang biasa kita kenal dengan V3 
seperti: confused (‘bingung’), broken (‘rusak’) juga 
bisa menjadi adjective.
Contoh: Please help me to fi x my broken car. (‘Tolong 
perbaiki mobilku yang rusak.’)
Sebagian ahli grammar ada juga yang menganggap 
bahwa article juga termasuk adjective. Yang termasuk 
article adalah “a”, “an”, dan “the”.

c. Possessive Adjective
Possessive bisa diartikan dengan “kepemilikan”. Dan 
yang dimaksud di sini adalah possessive pronoun yang 
terdiri dari: my, your, his, her, its, their. Walaupun 
sebenarnya possessive pronoun tidak menerangkan 
atau menjelaskan kata benda, tapi oleh para ahli 
grammar memasukkan dalam kategori adjective.
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d. Demonstrative Adjective
Yang dimaksud dengan demonstrative adjective adalah 
kata tunjuk seperti: these, this, that. Contoh: When 
the librarian tripped over that cord, she dropped a 
pile of books.

e. Interrogative Adjective
Karena interrogative maka tentu menggunakan kata 
tanya seperti: what dan which. Contoh: Which 
plants should be watered twice a week?
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