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1.  Perubahan Bentuk 
Adjektiva bahasa Belanda kadang berubah bentuk (mengalami deklinasi atau tasrif, yakni 
dengan ditambah akhiran ─e) jika diikuti nomina, hal yang tidak terjadi pada adjektiva 
bahasa Indonesia maupun Inggris, namun terjadi misalnya pada bahasa Jerman. Perhatikanlah 
contoh yang berikut: 
 
 mooi    cantik, indah, bagus 
 
 het glas (gelas)  de auto (mobil) 
 
Jika kata-kata itu digabung menjadi frasa terbentuklah frasa nominal berikut: 
    een mooi glas  een mooie auto 
 het mooie glas  de mooie auto 
 dit/dat mooie glas deze/die mooie auto 
 mijn mooie glas mijn mooie auto   
(Arti kata: dit/deze=ini, dat/die=itu, mijn=milik saya.) 
 
Jadi, sebagian besar adjektiva bahasa Belanda berakhiran –e, jika diikuti nomina. Jika diamati 
semua nomina itu tertentu (definiet). Yang tidak seperti itu adalah nomina berkata sandang 
het dan artikel yang digunakan een (tidak tertentu, indefiniet). Hal itu hanya merupakan 
perbedaan bentuk; arti tetap sama. Yang dijadikan kata kepala (entri) dalam kamus adalah 
adjektiva dasar (yang tanpa akhiran ─e). 
Kadangkala cara penulisan (ingat, hanya cara penulisan, cara pengucapannya tetap) adjektiva 
mengalami sedikit perubahan jika diberi akhiran ─e. Hal ini berkaitan dengan panjang-
pendeknya vokal (bandingkan dengan penjamakan ─en).  
 
1.1  Adjektiva dengan Vokal Pendek 
 

vokal pendek   
dasar    dengan ─e  
slap    slappe    lemah, loyo 
dik    dikke    gemuk 
gek    gekke    gila 
vol    volle    penuh  

 
Amati proses penulisan berikut: 
 slap + e   slap .. p .. e     slappe 
 dik  + e   dik .. k .. e     dikke 
 gek + e   gek .. k .. e     gekke 
 vol  + e   vol .. l .. e     volle 
 
 
 

                                                 
1 Makalah ini bagian dari buku Sugeng Riyanto (2015), Gramatika Ringkas Bahasa Belanda, diterbitkan oleh 
Graha Ilmu, Yogyakarta. 



 
1.2  Adjektiva dengan Vokal Panjang 
 

vokal panjang 
raar    rare    aneh, ganjil 
duur    dure    mahal 
scheel    schele    juling 
bloot    blote    telanjang 

 
Amati proses penulisan berikut: 
 kaal  +  e      ka .. a .. le       kale 
 groot  +  e      gro .. o .. te        grote 
 scheel  +  e   sche .. e .. le  schele 
 
Untuk memudahkan pengucapan, ikuti pemenggalannya: 
Vokal pendek: slap-pe, dik-ke, gek-ke, vol-le. 
Vokal panjang: ra-re, du-re, sche-le, blo-te. 
Ingat: pengucapan vokal panjang dan pendek dalam bahasa Belanda harus jelas, jika tidak 
jelas, orang Belanda tidak akan mengerti apa yang kita ucapkan. Bentuk yang dijadikan entri 
pada kamus adalah bentuk tunggal. 
Orang sering gegabah dalam mencari bentuk dasar adjektiva bervokal panjang, misalnya -
dalam teks dijumpai adjektiva rare dan untuk mencari bentuk dasarnya dikira cukup hanya 
dengan membuang akhiran ─e, sehingga menjadi *rar (yang bukan merupakan kata dalam 
bahasa Belanda.2 Bentuk yang benar adalah raar ; jadi, vokalnya ditulis ganda. 
Ingat: adjektiva hanya diberi akhiran ─e jika diikuti sebuah nomina: 
 
 een mooie televisie sebuah televisi bagus 
 het grote huis  rumah besar itu 
 
 (1) De televisie is mooi.  Televisie itu bagus. 
 (2) Het huis is groot.   Rumah itu besar. 
 (3) Ik koop een mooie televisie. Saya membeli sebuah televisi bagus. 
 (4) Hij heeft een groot huis.  Dia memiliki sebuah rumah besar. 
 (5) De mooie televisie is duur. Televisi bagus itu mahal. 
 (6) Het grote huis is ook duur. Rumah besar itu juga mahal. 
 
Pada kalimat (1) mooi tidak pernah mendapatkan akhiran ─e, karena mandiri (tidak diikuti 
nomina), demikian halnya groot pada contoh (2), duur pada (5) dan (6). Meskipun akhiran ini 
hanya berupa satu bunyi, namun secara gramatikal penting, sehingga harus diucapkan 
meskipun tidak dengan tekanan. Orang yang terbiasa dengan bahasa Inggris perlu waspada 
dengan gejala ini, karena huruf e di ujung kata dalam bahasa itu tidak dibunyikan. 
Adjektiva yang berakhir dengan –en (sebagaian besar berasal dari verba berbentuk partisip 
dan bermakna pasif) dan adjektiva yang bermakna ‘terbuat dari bahan tertentu’ tidak pernah 
diberi akhiran –e: 
 gestolen yang dicuri 
 gebraden yang digoreng 
 gouden  terbuat dari emas 
 houten  terbuat dari kayu 

                                                 
2 Tanda * merupakan lambang bahwa bentuk itu tidak berterima atau salah. 



 plastic  terbuat dari plastik  
 

2. Tingkat Perbandingan  
2.1  Teratur 
2.1.1  Persamaan  

Untuk tingkat persamaan digunakan kata tugas: even ... als, (net) zo ... als, even... yang 
artinya kurang lebih ‘sama ..., se-...’, contoh: 
 
 (7) Katja is even lang als Annemiek.  Katja dan Annemiek sama tinggi. 
 (8) Katja is zo lang als Annemiek.  Katja dan Annemiek sama tinggi. 
 (9) Katja en Annemiek zijn even lang. Katja dan Annemiek sama tinggi. 
 (10) Zijn huis is even groot als het mijne.     Rumahnya sebesar rumahku. 
 (11) Zijn huis is zo groot als het mijne. Rumahnya sebesar rumahku. 
 (12) Zijn huis en het mijne zijn even groot.  Rumahnya sebesar rumahku. 
 
2.1.2   Lebih (Komparatif) 
Untuk menyatakan tingkat perbandingan lebih pada adjektiva bentuk teratur diimbuhkan 
akhiran ─er: 
 mooi  mooier  bagus 
 lang  langer  tinggi, panjang, lama 
 kort  korter  pendek 
Seperti pada proses penjamakan dan deklinasi adjektiva di sini juga terjadi perubahan cara 
penulisan yang berkaitan dengan adanya vokal pendak dan vokal panjang. 
 
 vokal pendek 
 dasar  tingkat lebih  penggalan 
 slap  slapper  slap-per 
 dik  dikker   dik-ker 
 gek  gekker   gek-ker 
 vol  voller   vol-ler 
 
Amati proses penulisan berikut: 
 slap + er   slap .. p .. er     slapper 
 dik  + er   dik .. k .. er     dikker 
 gek + er   gek .. k .. er     gekker 
 vol  + er   vol .. l .. er     voller 
(Terjemahannya lihat uraian sebelumnya.) 
 
 Vokal panjang 
 kaal  kaler  ka-ler  botak, gundul 
 groot  groter  gro-ter  besar 
 scheel  scheler  sche-ler juling 
Amati proses penulisan berikut: 
 kaal  +  er      ka .. a .. ler      kaler 
 groot  +  er    gro .. o .. ter       groter 
 scheel  +  er   sche .. e .. ler  scheler 
  
Adjektiva yang berakhir dengan bunyi r, diimbuhi akhiran ─der: 
 duur  duurder mahal 
 lekker  lekkerder enak 



 zuur  zuurder asam (rasa) 
 ver  verder  jauh  
 
Dalam kalimat digunakan kata tugas dan ‘daripada’: 
 (13) Zijn auto is ouder dan de mijne.   Mobilnya lebih tua daripada milikku. 
 (14) Hij is langer dan ik.    Dia lebih tinggi daripada saya. 
Adjektiva komparatif juga bisadiberi akhiran –e:  
 zijn grotere tafel ‘meja miliknya yang lebih besar’ 
 de kleinere kamer ‘kamar yang lebih kecil’ 
 
2.1.3   Paling (Superlatif) 
Untuk menyatakan tingkat paling, adjektiva dasar diimbuhi akhiran ─st. Baik adjektiva 
bervokal panjang maupun pendek tidak mengalami perubahan cara penulisan: 
 mooi  mooist   bagus 
 lang  langst  tinggi, panjang, lama 
 kort  kortst  pendek 
  
 slap  slapst  lemah/lesu  
 dik  dikst  gemuk  
 gek  gekst  gila/aneh 
 vol  volst  penuh 
(Terjemahannya lihat uraian sebelumnya.) 
 
 kaal  kaalst  botak 
 groot  grootst  besar 
 scheel  scheelst juling 
 
 duur  duurst  mahal 
 lekker  lekkerst enak 
 zuur  zuurst  asam (rasa) 
 ver  verst  jauh  
 
Contoh dalam kalimat: 
(15) Dat gebouw is het grootst in deze buurt.  
       Gedung itu terbesar di lingkungan ini. 
 
(16) Dat grootste gebouw heeft veel zalen en kamers. 
       Gedung paling besar itu memiliki banyak ruang dan kamar. 
 
Pada contoh (16) terlihat bahwa bentuk ajektiva superlatif juga bisa diberi imbuhan –e. 
 
2.2  Tidak Teratur 
Adjektiva berikut tidak teratur dalam hal tingkat perbandingan: 
 
 positif  komparatif  superlatif 
 goed  beter   best  baik 
 graag  liever   liefst  suka 
 veel  meer   meest  banyak 



 weinig  minder3  minst  sedikit 
 

                                                 
3 Bahasa Indonesia mengenal kata minder ‘merasa kurang mampu, kurang baik’ yang dalam bahasa Belanda Ik 
voel me minder (Saya merasa kurang mampu.) 
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