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Objek (O) termasuk ke dalam valensi verba transitif. Oleh karena itu, O 
merupakan fungsi inti (nuclear functions) dalam klausa aktif yang fungsi P-nya berupa 
verba transitif. O itu dituntut hadir dalam klausa aktif yang fungsi P-nya berupa verba 
transitif.  

O adalah konstituen yang melengkapi verba transitif dalam klausa. O memiliki 
empat ciri, yaitu (a) berwujud nomina, frasa nominal, atau klausa; (b) berada langsung di 
belakang P, (c) dapat menjadi fungsi S akibat pemasifan klausa, dan (d) dapat diganti 
pronomina terikat -nya (Alwi dkk., 1993:370). Contoh O itu adalah konstituen bau khas 
yang barangkali tak terhapus dalam sewindu dan sebuah benda yang masih tertutup 
oleh kain putih dan sebuah benda yang masih tertutup oleh kain putih dalam klausa (1) 
dan (2) berikut.  

(1)  Aku mencium bau khas yang barangkali tak terhapus dalam sewindu. 
(2) Ayah mengangsurkan sebuah benda yang masih tertutup oleh kain putih.  

O biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu O langsung (OL) dan O tak lang-
sung (OTL). OL adalah nomina atau frasa nominl yang melengkapi verba transitif yang 
dikenai oleh perbuatan dalam P verbal atau yang ditimbulkan sebagai hasil perbuatan 
yang terdapat dalam P verbal (Kridalaksana, 2002:52). OTL itu mengacu kepada entitas 
yang menderita aktivitas atau proses yang dinyatakan oleh verba pengisi fungsi P. 
Contoh OL itu adalah konstituen anak sulungnya dalam klausa berikut.  

(3) Tuanlaem memanggil anak sulungnya.      
     OL  

Kridalaksana dkk. (1985:152), membedakan OL menjadi dua jenis, yaitu OL 
afektif dan OL efektif. OL afektif adalah OL yang dikenai oleh perbuatan yang terdapat 
dalam P verbal, tetapi tidak merupakan hasil perbuatan itu. Contohnya adalah konstituen 
buku dan jalan dalam klausa berikut.  

(4)  Mereka membaca buku.     
OL afektif 

(5) Anak-anak menyeberangi sungai.      
OL afektif  

OL efektif adalah OL yang ditimbulkan sebagai hasil perbuatan yang terdapat dalam P 
verbal. Contoh OL efektif adalah konstituen rumah dan nasi dalam klausa berikut.  

(6) Mereka membangun rumah.     
    OL efektif 

(7) Ibu memasak nasi.    
     OL efektif 



 
OTL adalah nomina adau frasa nominal yang menyertai verba transitif dan men-

jadi penerima atau diuntungkan oleh perbuatan yang terdapat dalam P verbal (Krida-
laksana dkk., 1985:153). Contoh OTL itu adalah konstituen baju dalam klausa berikut.  

(8) Ibu membuatkan saya baju.     
      OTL  

Untuk menyebut OL dan OTL, Ramlan (1987:93, 95) menggunakan istilah O1 

dan O2. Ciri fungsi O1 adalah (a) selalu terletak di belakang P yang terdiri atas kata 
verbal transitif dan (b) menduduki fungsi S dalam klausa pasif. Sementara itu, O2 

mempunyai persamaan dengan O1, yaitu selalu terletak di belakang P, tetapi kalau 
klausanya diubah menjadi klausa pasif, O2 selalu terletak di belakang P sebagai peleng-
kap (Pl). Contohnya sebagai berikut.  

(9)  Pak Sastro

 

membelikan

 

anak itu  baju baru. 
             S            P                O1          O2 

(9a) Anak itu

 

dibelikan

 

baju baru

 

oleh Pak Sastro.  
     S       P          Pl       K  

Dalam Alwi dkk. (1993:369-370), OTL atau O2, yaitu konstituen baju baru (dalam 
contoh (9)), baik dalam klausa aktif maupun pasif, disebut Pl karena dalam kedua jenis 
klausa itu selalu berada langsung di belakang fungsi P jika tidak ada fungsi O dan di 
belakang fungsi O kalau fungsi O itu hadir.   

Samsuri (1985:173) menggunakan istilah O dan bekas O (object chomeur) untuk 
menyebut OL dan OTL. Ihwal kedua O itu, Samsuri menyajikan contoh berikut.  

(10)a. Ahmad membelikan Dullah seekor kambing. 
      b. Ibu menggorengkan ayah kerupuk udang.  

Menurut Samsuri, frasa nominal Dullah dan ayah tersebut merupakan fungsi O, sedang-
kan frasa nominal seekor kambing dan kerupuk udang merupakan bekas O. Alasan Sam-
suri adalah kedua frasa nominal pertama dapat ditopikalisasikan (lihat (10a)), sedangkan 
dua yang lain tidak dapat ditipikalisasikan (lihat (10b)).  

(10a)a1. Dullah dibelikan seekor kambing oleh Ahmad.  
a2. Dullah dibelikan (oleh) Ahmad seekor kambing. 

   b1. Ayah digorengkan kerupuk udang oleh ibu.  
b2. Ayah digorengkan (oleh) ibu kerupuk udang. 

(10b)a1. *Seekor kambing dibelikan Ahmad Dullah  
a2. *Seekor kambing dibelikan Ahmad Dullah.  
b1. *Kerupuk udang digoreng (oleh) ibu ayah.  
b2. *Kerupuk udang digorengkan (oleh) ibu ayah.   

Sudaryanto (1983:80) membedakan fungsi O dari semi O (SmO). O adalah fung-
si sintaktis yang (a) kecuali diisi oleh nomina, juga oleh klitik nya, (b) merupakan 
fungsi peserta bagi fungsi P yang diisi verba polimorfemis berafiks meN-, dan (c) peng-
isinya dapat mengisi fungsi S dalam parafrasa pasifnya (Sudaryanto, 1983:80). Fungsi O 



dituntut hadir dalam klausa yang fungsi P-nya diisi oleh verba polimorfemik meN-, 
memper-, meN-kan, meN-i, memper-kan, dan memper-i. Contohnya sebagai berikut.  

(11) P    O  
(a) menggunting  kertas  
(b) memutar balik        kenyataan  
(c) membolak-balik   buku harian  
(d) memperalat    adik tirinya  
(e) memperolok-olok   temannya  
(f) menggambarkan   kejadian itu  
(g) mengemukakan   masalahnya  
(h) mempertahankan   negara  
(i) memperjualbelikan   barang-barang bekas  
(j) menyusuri    pantai  
(k) memperbaiki   kelakuan  
(l) mempertakut-takuti   saya   

SmO adalah fungsi peserta bagi P yang hanya memiliki salah satu ciri O (entah 
hanya dapat berupa morfem nya yang anaforis, entah hanya dapat mengisi fungsi S 
dalam kalimat lain dengan informasi yang sama), padahal verba pengisi fungsi P-nya 
memiliki ciri yang sama pula (berafiks meN-) (Sudaryanto, 1983:80). Fungsi SmO meru-
pakan pendamping fungsi P yang pengisinya berupa verba polimorfemis yang selalu 
menyertakan afiks i atau kan dengan akar atau dasar yang tidak direduplikasikan. 
Contohnya sebagai berikut.  

(12) P   SmO 
(a) menyerupai   ayah 
(b) melebihi  Ali 
(c) memuaskan   hati saya   

OL dan OTL hadir dalam klausa yang mengandung verba yang bervalensi tiga. 
Klausa itu sering pula dilabeli klausa berobjek ganda. Di dalam teori sintaksis Verhaar 
(1981:71), tidak ada pengertian objek ganda ; hanya ada satu O saja: konstituen ma-
nakah di dalam klausa aktif yang dapat dijadikan S di dalam klausa pasif itulah yang 
menduduki fungsi O. Selaras dengan pandangan Verhaar itu, dalam tulisan ini pun 
hanya diakui adanya satu jenis fungsi O. Fungsi lain yang perilakunya mirip dengan 
fungsi O itu disebut pelengkap (Pl).  

Telah disebutkan bahwa verba transitif adalah verba yang memerlukan O. Na-
mun, perlu dicatat bahwa tidak semua verba transitif memerlukan O. Dari hasil pene-
lusuran diketahui bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat sejumlah verba transitif yang 
dalam membentuk klausa tidak memerlukan O secara wajib. Hal terakhir itu terjadi ka-
rena dua alasan. Alasan pertama adalah O sudah disebut konteks sebelumnya. Contoh-
nya sebagai berikut.  

(13)  Bapak masuk dan menendang kursi yang diduduki Ripin. Ripin terkejut, 
terjaga, dan mendapati tangan kekar Bapak memuntir daun telinga kanan-
nya. Dengan kasar Bapak menyeretnya ke arah sumur, dan perintah Bapak 



kemudian tidak perlu dikatakan lagi. Ripin mengambil air wudhu dan ber-
gegas shalat ashar. Sehabis shalat ashar, Bapak sudah menunggu ø di meja 
makan.  

(14) Kalau bapaknya Dikin lewat depan rumah, Mak suka mengintip ø dari be-
lakang pintu.  

Dalam kedua kutipan tersebut O, yang seharusnya diisi Ripin (dalam (13)) dan bapaknya 
Dikin (dalam (14)) tidak hadir meskipun verba pengisi P, yaitu menunggu (dalam (13)) 
dan mengintip (dalam (14)), adalah verba transitif. Ketidakhadiran O tersebut, yang di-
lambangkan dengan zero (ø)), terjadi karena kedua O tersebut telah disebut dalam kali-
mat atau klausa sebelumnya (meskipun dalam kalimat atau klausa sebelumnya kon-
stituen yang dimaksud tidak berfungsi sebagai O, tetapi S).  

Alasan kedua adalah verba transitif yang memerlukan kehadiran O bertipe ter-
tentu. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa ada dua tipe verba transitif yang tidak me-
merlukan O secara wajib sehingga O itu dapat (di)lesap(kan). Verba transitif tipe per-
tama adalah verba transitif yang menyatakan kekhasan O. O yang dituntut hadir dalam 
verba tipe ini khas sehingga tanpa dihadirkan pun sudah dapat dipahami. Verba transitif 
yang dimaksud adalah sebagai berikut.  

(15) Verba Transitif  O dapat Lesap 
melahirkan   (anak)  
mencangkul   (tanah)  
memasak   (makanan, sayur)  
menyopir   (mobil, kendaraan)  
menyetir   (mobil, kendaraan)  
membajak   (sawah)  
menjahit   (baju, celana, pakaian)  
mencuci    (baju, celana, pakaian)  
membaca   (buku, novel, roman, cerpen, surat)  
mengajar   (siswa, mahasiswa)  
mengarang   (cerpen, novel, roman)  
menulis    (surat, buku)  
menggambar   (orang, binatang, pemandangan)  
melukis    (gambar, pemandangan)  
menyeterika   (pakaian)  
mendengar   (bunyi, suara)  

Verba transitif tipe kedua adalah verba transitif yang menyatakan perasaan. Ver-
ba transitif jenis ini berafiks me-kan dengan bentuk dasar berupa adjektiva atau verba 
keadaan. Verba transitif jenis ini terdiri atas dua subtipe. Verba subtipe pertama  memi-
liki ciri: dapat disertai O dan dapat dipasifkan. Berikut disajikan contohnya.  

(16) Verba Transitif    O dapat Lesap  
meyakinkan   (orang)  
mengawatirkan   (kita)  
mengejutkan   (saya)  
mengecewakan   (kita semua) 



 
memuaskan   (semua pihak)  
merepotkan   (semua orang)  
menyegarkan   (kita)  

Ciri verba subtipe kedua adalah dapat disertai O, tetapi tidak dapat dipasifkan. Contoh-
nya sebagai berikut.  

(17) Verba Transitif  O dapat Lesap 
membahagiakan  (orang) 
membahayakan   (kita) 
membingungkan  (saya) 
membosankan   (kami) 
mencurigakan   (kita) 
menggelikan   (saya) 
menggelisahkan  (hati saya) 
menggembirakan  (saya) 
mengharukan   (kita) 
mengherankan   (saya) 
menjemukan   (saya) 
menjengkelkan   (saya) 
menjijikkan   (saya) 
mengagumkan   (saya) 
mengesankan   (saya) 
melegakan   (semua pihak) 
melelahkan   (saya) 
meletihkan   (saya) 
memalukan   (saya) 
mengerikan   (saya) 
memprihatinkan  (kita)  
menyakitkan   (hati) 
menyedihkan   (saya) 
menyenangkan   (saya) 
menyeramkan   (saya) 
menyulitkan   (kita) 
memberatkan  (terdakwa)  
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