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Dalam tata bahasa Inggris jenis kata (part of speech) dapat dibagi men-
jadi delapan bagian yang fungsi yang berbeda.

1.1.  Noun (Kata Benda)
Noun (kata benda) dapat berfungsi sebagai subjek, objek, complement (pe-
lengkap), preposition (kata depan), possessive (kepunyaan). Pada dasarnya 
kata benda (Noun) dapat diklasifikasikan sebagai berikut menjadi empat 
bagian yang berbeda:

I.  Macam Kata Benda (Kinds of Noun)
Menurut macamnya kata benda dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1.  Concrete Noun adalah kata benda yang beruwujud artinya kata benda 

yang dapat dilihat, dirasakan dan diraba secara langsung, misalnya girl 
(anak perempuan), table (meja), chair (kursi), book (buku). Concrete 
Noun dapat dibagi menjadi:
A.  Proper Noun merupakan kata benda yang menunjukkan nama 

orang, tempat, nama hari, bulan, bangsa dan agama dan ditulis 
dengan huruf besar. Misalnya: 
Jimmy (nama orang)
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Japan (nama negara)
Kyoto University (nama universitas)
Grand Orchid Hotel (nama hotel)
June (nama bulan)
Rinjani (nama gunung)

B.  Common Noun merupakan kata benda yang dapat ditemukan 
dalam kehidupan sehari-hari (benda yang umum), misalnya:
dog (anjing)
magazine (majalah)
doctor (dokter)
car (mobil)
bedroom (kamar tidur)
door (pintu)
plane (pesawat terbang)
train (kereta api)
ship (kapal)
bus (bus)

C.  Collective Noun merupakan kata benda yang menujukkan suatu 
kumpulan orang atau benda, misalnya:
people (masyarakat)
 class (kelas)
committe (panitia)
cattle (sekumpulan ternak)
crowd (sekumpulan orang)
division (sekumpulan serdadu)
team (sekelompok)
citizen (warga)
police (polisi)

D.  Material Noun merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung, 
hanya bisa diraba, dibuat, misalnya:
water (air), 
wood (kayu), 


