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TINJAUAN MATA KULIAH

Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini dirancang khusus untuk mempelajari 
sintaksis bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ruang 
lingkup materi kuliah ini terdiri atas: penger  an 

dasar sintaksis bahasa Yunani; komponen-komponen sintaksis 
bahasa Yunani; karakteris  k the substan  ves bahasa Yunani yang 
terdiri atas number, gender, cases; kinds the substan  ves seper   
nouns, adjec  ves, ar  cles, dan pronouns; komponen-komponen 
kata kerja bahasa Yunani seper   tenses, voices, moods, infi nites 
yang melipu   infi ni  ves dan par  ciples; dan aspek kalimat-
kalimat bahasa Yunani yang terdiri atas: jenis-jenis kalimat 
bahasa Yunani, perluasan subjek dan predikat di dalam kalimat-
kalimat bahasa Yunani. 

Kegunaan Mata Kuliah
Kegunaan mata kuliah ini adalah mempersiapkan mahasiswa-

mahasiswi dengan kemampuan menganalisis sintaksis bahasa 
Yunani untuk menafsir atau melakukan eksegesis ayat-ayat di 
dalam Alkitab Perjanjian Baru.
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Standar Kompetensi Mata Kuliah
Mata kuliah ini memiliki standar kompetensi yaitu mahasiswa 

mampu menganalisis sintaksis bahasa Yunani sebagai persiapan 
tafsir atau eksegesis Perjanjian Baru.

Susunan Urutan Bahan Ajar
Susunan urutan bahan ajar mata kuliah ini adalah sebagai 

berikut:
1. Penger  an sintaksis
2. Komponen sintaksis bahasa Inggris dan Yunani
3. Penger  an dan contoh the substan  ves
4. Karakteris  k the substan  ves: number dan gender
5. Karakteris  k the substan  ves dari 8 cases: 

a. Nomina  ve
b. Geni  ve
c. Abla  ve
d. Da  ve
e. Loca  ve
f. Instrumental
g. Accusa  ve
h. Voca  ve

6. Kinds of the substan  ves: 
a. Noun
b. Adjec  ve
c. Ar  cle
d. Pronoun

7. Ar  , jenis, dan fungsi dari the verb
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8. Ar  , jenis, dan fungsi dari se  ap tense bahasa Yunani
a. Present
b. Imperfect
c. Future 
d. Aorist
e. Perfect
f. Pluperfect

9. Ar  , jenis dan fungsi dari se  ap voice bahasa Yunani
a. Ac  ve
b. Middle
c. Passive

10. Ar  , jenis dan fungsi dari se  ap mood bahasa Yunani
a. Indica  ve
b. Subjunc  ve
c. Opta  ve
d. Impera  ve

11. Perbedaan fi nite dan infi nite bahasa Yunani
12. Ar  , jenis, dan fungsi dari se  ap infi ni  ve bahasa Yunani

a. Verbal   
b. Substan  val

13. Ar  , jenis dan fungsi dari se  ap par  ciple bahasa Yunani
a. A  ribu  ve 
b. Substan  val 
c. Predica  ve
d. Adverbial

14. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris
15. Jenis-jenis kalimat bahasa Yunani

a. Simple Sentences 
b. Sentences with Connec  ve Verbs 
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c. Sentences with Objects of the Verbs
d. Sentences with Indirect Objects 
e. Interroga  ve Sentences 
f. Commands and Request 
g. Sentences with Par  ciples and Infi ni  ves
h. Complex Sentences
i. Compound Sentences

16. Perluasan subjek kalimat bahasa Yunani
a. Dengan Menggunakan Adjec  ves dan Adverbs
b. Dengan Menggunakan Nouns dan Pronouns
c. Dengan Menggunakan Phrases
d. Dengan Menggunakan Clauses

17. Perluasan Predikat kalimat bahasa Yunani
a. Dengan Menggunakan Nouns dan Pronouns
b. Dengan Menggunakan Adjec  ves dan Adverbs
c. Dengan Menggunakan Phrases
d. Dengan Menggunakan Clauses
e. Dengan Menggunakan Indirect Discourse

Petunjuk bagi Mahasiswa untuk Mempelajari Bahan Ajar
Ada satu hal yang sangat pen  ng ke  ka mempelajari 

sintaksis bahasa Yunani yaitu mengingat kembali sintaksis atau 
tata bahasa Inggris dengan is  lah-is  lahnya. Kemudian se  ap 
mahasiswa dapat berla  h menggunakan media komputer seper   
Bible Works yang akan memudahkan di dalam pembelajaran 
karena merupakan alat bantu atau tools yang paling pen  ng di 
dalam mempelajari sintaksis bahasa Yunani ini. 
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