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Kalimat Tanya 
 
Definisi Kalimat Tanya 
 Kalimat tanya adalah 

kalimat yang digunakan untuk 

bertanya tentang sesuatu yg 

ingin ditanyakan, atau yang ingin dicari 

informasinya.  

 Kalimat tanya akan lebih tepat bila 

menggunakan kata tanya seperti: Apa, 

Mengapa, Siapa, Kapan, Bagaimana, atau 

Berapa dan diakhiri dengan tanda baca (?). 

Jenis kalimat tanya: 

1. Kalimat tanya tak bertanya (Kalimat 

retorika) 

Kalimat tanya tak bertanya artinya kalimat 

tanya yang tidak memerlukan jawaban, 

karena jawaban dari kalimat tersebut telah 

diketahui dan kalimat ini sudah merupakan 

kalimat yang lengkap. 

2. Kalimat tanya dengan jawaban ya/tidak 

Kalimat tanya yang hanya memerlukan 

jawaban ya atau tidak. 

3. Kalimat tanya terbuka 

Kalimat tanya yang memerlukan 

kemungkinan jawaban lebih dari satu dan 

berbeda. 

Contoh kalimat tanya retorika 

 Apakah kita di sini hanya untuk bermalas-
malasan? 

 Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? 

 Siapa yang tidak kenal SBY? 

 Apakah arti semua usaha kita? 

 Aku tak tahu mengapa hal ini harus terjadi? 

 Aku sendiri heran, kenapa sekarang dia jadi 

begitu? 

 Benar kan kata saya, dia akan datang? 

Contoh kalimat tanya dengan jawaban ya/tidak 

 Apakah tas ini milikmu? 

 Apakah laki-laki itu ayahmu? 

 Apakah mobil yang bagus ini dijual? 

 Apakah dia sudah makan? 

 Beranikah kamu meloncati sungai ini? 

 Sudahkah filmnya kamu tonton? 
 

Contoh kalimat tanya terbuka 
 Mengapa banyak orang berkumpul di sana? 

 Di mana kamu simpan buku-bukunya? 

 Berapa lama kita harus menyelesaikan film 
ini? 

 Bagaimana para teroris itu bisa masuk ke 
tempat seketat itu? 

 Apakah kesimpulan dari cerita ini? 

 Ke mana anjingmu? 

 Kapan gerhana matahari akan terjadi lagi? 
 

Cara membuat kalimat tanya 

1. Menggunakan kata Tanya; mengapa, 

bagaimana, apa, siapa, dimana/kemana, 

berapa, kapan. 

2. Menambahkan partikel ‘kah’ 

Contoh : Benarkah Ana yang memenangkan 

pertandingan atletik tadi pagi? 

Kata tanya Untuk menanyakan 

Mengapa Penyebab, alasan, latar 
belakang 

Bagaimana Proses, prosedur, cara, 
keadaan, rangkaian 
kejadian, alur cerita,  

Apa Nama benda, 
tujuan/maksud,  profesi,  

Siapa Nama orang,  

Dimana/kemana Tempat, alamat, arah, 
tujuan 

Berapa Jumlah, 
frekuensi/tingkat 
keseringan,  

Kapan Waktu (detik, menit, 
jam, hari, bulan, tahun, 
era) 

 
 


