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SAMBUTAN MENTERI KPPPA 

Buku ajar berperspektif gender merupakan salah satu 

ikhtiar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk secara terus-

menerus mengadvokasikan kesetaraan dan keadilan gender 

dalam berbagai ranah, terutama pendidikan. Pendidikan dalam 

semua level, termasuk pendidikan tinggi harus menjadi 

tonggak penyemaian ide dan perilaku yang merefleksikan 

nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. 

Gender menjadi salah satu indikator penting dalam 

pembangunan. Pembangunan dianggap berhasil jika tidak 

mengabaikan aspek gender. Oleh karena itu, perspektif adil 

dan setara gender harus hadir dalam semua aspek dan ranah 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan 

oleh sering ditemukannya beragam persoalan yang masih bias 

gender, baik dalam doktrin, pemikiran atau pemahaman, dan 

praktik. Tidak bisa dipungkiri adanya bias gender dalam 

pemahaman keagamaan termasuk dalam pendidikan tinggi. 

Misalnya, masih ada pemahaman yang kuat di masyarakat 

bahwa pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan daripada 

anak perempuan karena anak laki-laki akan menjadi kepala 

keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan 

anak perempuan menjadi ibu rumah tangga. Pemahaman 

semacam ini jelas bias gender. Untuk itu, diperlukan langkah-

langkah yang terstruktur, logis, dan komprehensif untuk 

meluruskan pemahaman yang bias tersebut.  

Penerbitan buku ajar dipandang sebagai salah satu cara 

yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Ada beberapa alasan 
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buku ajar menjadi pilihan. Pertama, pemahaman bias gender 

berangkat dari sumber-sumber rujukan dan penulisannya yang 

juga bias. Pembiasan terjadi baik pada aspek metode maupun 

substansi. Dengan menghadirkan buku ajar dalam berbagai 

mata kuliah diharapkan mampu menjawab persoalan ini. 

Kedua, buku ajar memiliki endurance (waktu 

keberlangsungan) yang sifatnya relatif lebih lama daripada  

program lain semisal training atau workshop. Hadirnya buku 

ajar akan menjadi karya yang siap dirujuk jika muncul 

persoalan-persoalan yang relevan terkait isu-isu gender. 

Ketiga, buku ajar membidik generasi muda yang disiapkan 

menjadi pemimpin masa depan, baik untuk lingkup kecil 

keluarga, masyarakat, maupun lingkup besar seperti negara. 

Proyek penulisan buku ajar berperspektif gender 

memilih beberapa mata kuliah yang dipandang berkaitan 

langsung dengan isu gender di perguruan tinggi keagamaan 

Islam. Di samping ditujukan kepada pembaca dari kalangan 

perguruan tinggi keagamaan Islam, buku ajar perspektif 

gender juga sangat direkomendasikan kepada pembaca umum, 

seperti praktisi, peneliti, maupun mahasiswa dari latar 

pendidikan umum.  

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ajar berpersepktif 

gender. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan 

kepada semua tim perumus, reviewer, penulis, serta pimpinan 

perguruan tinggi Islam yang telah bekerja sama atas terbitnya 

buku ini.  
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Semoga buku ajar berperspektif gender bermanfaat dan 

berkontribusi penting dalam pembangunan nasional. 

 

     Jakarta,  Oktober 2019 

 

 

    Menteri KPPPA 
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SAMBUTAN REKTOR 

Alhamdulillah, kami bersyukur atas selesainya 

penulisan enam buku ajar berparadigma pengarusutamaan 

gender (gender mainstreaming) yang ditulis oleh tim 

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram bekerja sama dengan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KPPPA). Kami mengucapkan terima kasih kepada 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KPPPA) atas kepercayaannya menunjuk Universitas 

Islam Negeri (UIN) Mataram sebagai salah satu tim penulis 

dari sekian banyak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  

Negeri (PTKIN) yang berada di bawah Kementerian Agama 

Republik Indonesia. Ini merupakan sebuah kehormatan yang 

sangat tinggi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak terhadap UIN Mataram yang harus 

diapresiasi dengan baik dan dapat dijadikan mitra strategis 

dalam upaya berkontribusi secara akademik kepada 

masyarakat, terutama di bidang kajian gender.  

Sangat tepat keterlibatan Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam Negeri dalam mensosialisasikan pemahaman gender 

yang benar karena PTKIN memiliki basis masa riil, yaitu 

sivitas akademika yang terdiri atas tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa yang nantinya dapat diberikan 

pemahaman yang utuh terhadap persoalan-persoalan yang 

terkait gender. Selama ini masih banyak terjadi pelecehan 

seksual, mendiskreditkan perempuan, perempuan hanya dalam 

wilayah privat, domestik, juga kekerasan dalam rumah tangga, 

dan kekerasan  terhadap anak. Masalah-masalah ini terus 

muncul di tengah masyarakat karena memang masyarakat 
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belum memahami dengan benar esensi dari kesetaraan gender 

atau pengarusutamaan gender dalam segala dimensi kehidupan 

keagamaan dan kemasyarakatan.  

Buku ajar Fiqh al-Nisa’, Fiqh dan Ushul Fiqh, Hadis, 

Ilmu Dakwah, Bahasa Indonesia, dan Metodologi Studi Islam 

yang berperspektif gender nantinya dapat diajarkan dan 

disosialisasikan dengan tepat dan benar di kalangan sivitas 

akademika terutama di kalangan mahasiswa-mahasiswi 

sebagai sasaran utama dari buku ajar ini. Enam buku ajar 

tersebut mempunyai pola penerapan yang berbeda-beda. Ada 

buku ajar yang nama dan substansinya berperspektif gender; 

ada buku ajar yang mengintegrasikan perspektif gender dalam 

beberapa pokok bahasan; dan ada buku ajar yang 

mengintegrasikan perspektif gender tidak dalam suatu pokok 

bahasan, tetapi substansinya berperspektif gender.   

Al-hasil, atas nama pimpinan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Mataram sangat mengapresiasi dan men-support mitra 

kerja sama strategis ini kepada Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Semoga ke 

depan dapat ditingkatkan kemitraan ini dengan menghasilkan 

kajian-kajian akademik yang kontributif terhadap 

pengarusutamaan gender dalam dinamika kehidupan 

keagamaan dan kemasyarakatan.  

 

Mataram, Oktober 2019 

Rektor UIN Mataram, 

 

 

            Mutawali 
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PENGANTAR TIM PENULIS 

Alhamdu lillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya bagi 

Allah SWT atas segala bentuk limpahan rahmat-Nya sehingga 

penyusunan buku ini dapat dirampungkan.  

Permasalahan gender yang marak terjadi dan cenderung 

merendahkan harkat dan martabat perempuan sepantasnya 

menjadi perhatian semua pihak. Koordinasi dan sinergitas 

program yang mengarah pada pencegahan, penanganan, dan 

penyelesaian masalah gender ini perlu dilakukan. Salah satu 

langkah konkret yang dapat dilakukan adalah internalisasi 

nilai-nilai kesetaraan gender dalam buku ajar yang digunakan 

dalam dunia pendidikan. Atas dasar inilah buku yang ada di 

tangan pembaca ini hadir. Disusun dengan perspektif 

kesetaraan gender dengan harapan mahasiswa dan pembaca 

secara umum dapat belajar tentang bahasa yang tidak bias 

gender melalui aspek-aspek kebahasaan yang tersaji di 

dalamnya.  

Buku yang ada di tangan pembaca ini menjadi warna 

baru dalam buku-buku ajar matakuliah bahasa Indonesia yang 

selama ini beredar karena muatan dan pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunannya. Contoh-contoh kata, frasa, 

kalimat, paragraf, dan aspek-sapek kebahasaan lain dalam 

buku ini disajikan dengan perspektif gender. Artinya contoh-

contoh tersebut tidak bias gender, tidak mengindikasikan 

adanya dominasi oleh satu pihak entah laki-laki entah 

perempuan. Kedua entitas ini, oleh tim penulis diposisikan 

setara dalam berbagai contoh kebahasaan yang disajikan. Hal 

inilah yang menjadi karakteristik sekaligus perspektif baru 

dalam buku ajar mata kuliah bahasa Indonesia. 
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Kebaruan perspektif dalam penyusunan buku ini tidaklah 

mengesampingkan bahkan menghilangkan muatan utama mata 

kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah umum di 

berbagai perguruan tinggi. Aspek-aspek keterampilan 

berbahasa: membaca, menulis, menyimak, dan berbicara 

sebagai tuntutan kurikulum pada mata kuliah ini tetap 

dipenuhi. Lalu dimanakah muatan responsif gender yang 

dimaksud? Sebagaimana disinggung di atas bahwa bahasa 

yang tidak bias gender disajikan pada contoh-contoh 

kebahasaan pada setiap bab dalam buku ini.   

Buku Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia Responsif 

Gender ini terdiri atas sembilan bab. Bab pertama memuat 

materi tentang hakikat, fungsi, dan keragaman bahasa. 

Responsif gender pada bab pertama ini dinyatakan dalam 

hakikat bahasa bahwa melalui bahasa penutur bisa 

menunjukkan sikap dan perasaannya, termasuk untuk 

menunjukkan sikap relasi dirinya sebagai orang yang superior 

atau inferior secara jenis kelamin. 

Bab kedua dalam buku ini mengulas tentang sejarah 

perkembangan dan kedudukan  bahasa Indonesia. Responsif 

gender pada bab kedua ini ditegaskan melalui sejarah 

pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang 

tidak terlepas dari peran pemuda dan pemudi melalui sumpah 

mereka yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. 

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa bersejarah ini menjadi 

salah satu bagian penting dalam sejarah perkembangan bahasa 

Indonesia.  

Bab ketiga membahas tentang diksi (pilihan kata). 

Dalam bab ini responsif gender disampaikan dengan 
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penguatan bahwa makna asosiatif ini terkadang digunakan 

untuk memperkuat stereotip kepada seseorang yang dapat 

berdampak merugikan orang yang dimaksudkan. Dengan 

demikian, pembaca diajak cermat memilih diksi yang tidak 

memperkuat stereotip dan bias gender.   

Bab keempat tentang tata kalimat. Dalam bab ini tim 

penulis menyajikan contoh-contoh kalimat yang tidak bias 

gender sebagai muatan responsif gender buku ini. Demikian 

halnya pada bab kelima yang mengulas tata paragraf, tim 

penulis menyajikan konstruksi paragraf yang tidak bias 

gender. Penyajian contoh-contoh kalimat dan paragraf yang 

tidak bias gender diiharapkan menjadi referensi bagi pembaca 

dalam membuat kalimat dan paragraf yang resposnsif gender. 

Adapun bab keenam pada buku ini berbicara tentang penulisan 

karya ilmiah. Responsif gender pada bab ini menyajikan 

contoh-contoh karya ilmiah yang ditulis baik oleh laki-laki 

maupun perempuan secara berimbang.    

Bab ketujuh membahas tentang kutipan, catatan kaki dan 

daftar pustaka. Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, pada bab 

ini responsif gender disajikan dalam bentuk contoh catatan kaki 

dan daftar pustaka. Contoh yang disajikan cukup berimbang 

antara penulis perempuan dan penulis laki-laki. Adapun bab 

kedelapan membahas materi tentang  membaca untuk menulis. 

Titik tekan materi ini adalah menumbuhkan kebiasaan membaca 

dalam diri mahasiswa sebagai dasar pengembangan keterampilan 

menulis. Pada bab ini disajikan contoh esai yang ditulis oleh laki-

laki dan perempuan yang pernah dimuat di surat kabar. Melalui 

penyajian materi ini mahasiswa diharapkan mampu 

mengembangkan keterampilan menulis dengan mengangkat 

tema-tema kesetaraan gender. 
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 Bab terakhir dalam buku ajar ini adalah bab kesembilan 

yang membahas materi tentang ejaan dan tanda baca. Ejaan 

yang diulas dalam bab ini sebetulnya merupakan petikan dari 

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 

Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

dengan dilakukan penyesuaian pada beberapa contoh yang 

menggambarkan kesetaraan gender.  

Akhirnya, layaklah tim penulis mengucapkan terima 

kasih kepada berbagai pihak atas dapatnya buku ini 

diterbitkan. Pertama-tama kepada Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang 

telah memberikan kepercayaan kepada UIN Mataram untuk 

menyusun buku ajar responsif gender. Kedua, kepada Rektor 

UIN Mataram, Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku 

penanggung jawab umum seluruh rangkaian penyusunan buku 

ajar responsif gender dan khususnya kepada Wakil Rektor I, 

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. yang menginisiasi kerja sama 

dengan kementerian KPPPA RI sehingga buku ini dapat 

diterbitkan. 

Selanjutnya tim penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada editor substansi buku ini, Dr. Ani Sucipto, M.A. dan 

Dr. Iklilah Muzayanah DF., M.Si. yang telah meluangkan 

waktu untuk memberikan catatan-catatan konstruktif untuk 

penyempurnaan buku ini. Buku ini tidaklah menarik secara 

substansi tanpa sumbangsih yang diberikan. Kontribusi editor 

substansilah yang membuat buku ini memiliki karakteristik 

yakni responsif gender. Tak lupa pula diucapkan terima kasih 

kepada editor bahasa, Dr. Hj. Teti Indrawati P., M.Hum yang 

telah mengoreksi dan memberikan masukan demi layaknya 

buku ini diterbitkan.  
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Akhirulkalam, sebagaimana kata peribahasa tak ada 

gading yang tak retak, kiranya itulah yang tergambar dalam 

buku ini sehingga diharapkan saran dan kritik yang 

memungkinkan untuk perbaikan dapat disampaikan oleh 

pembaca sekalian. Semoga buku ini bermanfaat. Aamiin. 

Mataram, Oktober 2019 

    Tim Penulis 
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BAB I 

HAKIKAT, FUNGSI, DAN KERAGAMAN 

BAHASA  

Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami 

hakikat, fungsi dan keragaman bahasa yang ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan hakikat atau pengertian bahasa. 

2. Mampu menjelaskan fungsi-fungsi bahasa dalam 

kehidupan. 

3. Mampu menjelaskan keberagaman bahasa ditinjau dari 

berbagai aspek. 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Pengertian Bahasa 

Terminologi tentang bahasa dapat didefinisikan 

berdasarkan beberapa perspektif. Misalnya menurut fungsinya 

dan menurut proses terjadinya. Menurut fungsinya, bahasa 

didefinisikan sebagai alat komunikasi atau penyampaian pesan 

antara pembicara (komunikator) dan lawan bicara 

(komunikan). Sebagai alat komunikasi ini bahasa memiliki 

sifat yang  arbitrer yaitu tidak ada hubungan wajib antara 

lambang atau suatu kata dengan benda atau konsep yang diacu 
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oleh suatu kata tersebut.1 Mengacu pada definisi bahasa 

berdasarkan fungsinya yaitu alat penyampaian pesan, pesan 

dalam proses komunikasi memiliki makna yang begitu luas 

karena dapat berupa segala sesuatu yang bersumber dari 

pembicara sehingga menimbulkan respon atau umpan balik 

yang beragam dari lawan bicara. 

Menurut proses terjadinya, bahasa didefinisikan sebagai 

seperangkat ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia 

yang bermakna. Definisi kedua ini memberikan batasan bahwa 

sebuah ujaran disebut bahasa jika memiliki makna. Hal ini 

karena tidak semua ujaran memiliki makna. Definisi kedua ini 

lebih spesifik mengarah pada pengertian bahasa lisan sebab 

bahasa juga ada yang berbentuk tulisan yang tidak dihasilkan 

oleh alat ucap manusia. Bila ditilik dengan saksama pengertian 

bahasa yang diuraikan di atas, dapat ditarik benang merah 

bahwa bahasa adalah alat komunikasi manusia yang dapat 

berupa seperangkat ujaran atau sistem lambang bunyi yang 

dapat disampaikan baik lisan maupun tulisan. 

Definisi bahasa juga dirumuskan oleh Bloomfield (dalam 

Sumarsono, 2011) yang menjelaskan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang 

(arbitrer) yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk 

berinteraksi.2 Ahli lain yang mendefinisikan bahasa dengan 

redaksi yang berbeda namun masih mengandung pengertian 

yang sama adalah Harimurti (dalam Hidayat, 2009) yang 

                                                             
1 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002), h. 1. 
2   Sumarsono, Sosiolinguistik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 

h. 18.  
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menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem lambang arbitrer 

yang dipergunakan masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.3  

Selain pakar di atas, Bloch dan Tragrer mendefiniskan 

bahasa sebagai suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer 

yang digunakan oleh sekelompok masyarakat sebagai alat 

untuk berkomunikasi.4 Joseph Bram juga mendefinisikan 

bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari 

simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para 

anggota masyarakat sebagai alat bergaul satu sama lain.5 

Demikian juga Ronald Wardhaugh memberikan definisi 

bahwa bahasa ialah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang 

arbitrer yang digunakan untuk komunikasi manusia.6 Dalam 

studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem 

lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, 

beragam dan manusiawi.7 

Berdasarkan definisi bahasa yang dirumuskan oleh para 

pakar bahasa di atas, dapat diambil kata kunci yaitu simbol 

bunyi yang arbitrer. Artinya simbol atau lambang bunyi 

bahasa tidak memiliki hubungan wajib dengan benda atau 

sesuatu yang dilambangkannya. Oleh karena itu, kita tidak 

                                                             
3  Asep Ahmad Hidayat, Filsafat Bahasa, Mengungkap Hakikat 

Baahasa, Makna dan Tanda, (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 2009), h. 

22.  
4  Ibid. 
5  Ibid. 
6  Ibid. 
7  Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan 

Awal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 14. 
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dapat menjelaskan mengapa benda berkaki empat yang 

biasanya terbuat dari kayu, plastik, atau besi sebagai tempat 

duduk disebut kursi dalam bahasa Indonesia. Mengapa tidak 

diberi nama dengan nama lain misalnya <kusir>, atau <kuris>, 

atau <sikur>, atau <kirsu>, atau nama yang lain. Selain 

bersifat arbitrer, bahasa juga bersifat konvensional. Artinya 

seorang penutur suatu bahasa harus mematuhi hubungan 

antara kata yang melambangkan suatu benda dengan benda 

yang dilambangkannya. Misalnya kata [kursi] tadi harus 

digunakan untuk makna benda berkaki empat yang biasanya 

terbuat dari kayu, plastik, atau besi sebagai tempat duduk. Jika 

tidak, tentu komunikasi akan menjadi terhambat. Dengan kata 

lain, seseorang tidak dapat mengganti lambang dengan suatu 

konsep semaunya.  

 

B. Fungsi Bahasa 

Setelah mencermati definisi bahasa yang dikemukakan 

oleh para ahli di atas, perlu diuraikan mengenai fungsi-fungsi 

bahasa. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari memiliki 

beragam fungsi yang ditinjau dari berbagai perspektif yaitu 

perspektif penutur, pendengar, topik, kode dan amanat 

pembicaraan.8 Fungsi-fungsi bahasa tersebut dapat dirincikan 

dalam uraian berikut. 

1. Fungsi Personal atau Pribadi 

Dilihat dari sudut penutur, bahasa berfungsi personal atau 

pribadi sebagaimana yang dikemukakan Halliday dan 

                                                             
8  Ibid, 20.                                   
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Finnocchiaro, sedangkan Jakobson (dalam Chaer dan 

Agustina, 1995) menyebut sebagai fungsi emotif. Fungsi 

personal bahasa ini berarti bahwa penutur menyatakan sikap 

terhadap apa yang dituturkannya. Penutur mengungkapkan 

bahasa dalam bentuk ujaran untuk menyatakan emosi, 

kebutuhan, pikiran, hasrat, sikap, dan perasaan.9 Fungsi 

personal ini juga bermakna bahwa penutur tidak hanya 

mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga 

memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. 

Melalui bahasa, penutur juga bisa menunjukkan sikap dan 

perasaannya, termasuk untuk menunjukkan sikap relasi dirinya 

dengan lawan bicaranya, baik sebagai orang yang superior 

maupun inferior secara jenis kelamin. Dengan demikian, lawan 

bicara atau pihak pendengar juga dapat menduga apakah 

penutur sedang sedih, marah atau gembira berdasarkan ujaran 

yang disampaikan.  

2. Fungsi Direktif 

Dilihat dari sudut pendengar atau lawan bicara, bahasa 

memiliki fungsi direktif sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Finnochiaro. Sedangkan Halliday menyebutnya sebagai fungsi 

instrumental, dan Jakobson menyebutnya retorikal.10 Fungsi 

direktif, instrumental, atau retorikal ini berarti bahwa bahasa 

digunakan untuk mengatur, memengaruhi, dan 

mengkondisikan pikiran dan tingkah laku pendengar. Dalam 

hal ini bahasa itu tidak hanya membuat pendengar melakukan 

sesuatu, tetapi melakukan tindakan yang sesuai dengan yang 

                                                             
9  Asep Ahmad Hidayat, Op.Cit., h. 27. 
10 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Op.Cit., h. 20. 
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dikehendaki pembicara. Ujaran dapat digunakan pembicara 

untuk mengendalikan lawan bicara baik karena hubungan 

relasi yang tidak setara misalnya karena kepentingan 

kekuasaan atau karena perbedaan jenis kelamin. Ujaran ini 

dapat berupa saran, pertanyaan, perintah, permohonan, 

persuasi dan lain-lain. Sebagai contoh, untuk meminta lawan 

bicara mengantarkan anak ke sekolah, pembicara dapat 

menggunakan beberapa ujaran alternatif misalnya: 

a. Antarlah anak ke sekolah! 

b. Maukah Anda mengantarkan anak ke sekolah? 

c. Sebaiknya Anda mengantarkan anak ke sekolah.  

d. Lebih baik jika Anda mengantarkan anak ke sekolah. 

3. Fungsi Fatik 

Berdasarkan interaksi antara penutur dan pendengar, 

bahasa bersifat fatik. Artinya bahasa berfungsi menjalin 

hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat 

atau solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan yang digunakan 

biasanya sudah berpola tetap, seperti pada waktu pamit, 

berjumpa atau menanyakan keadaan. Oleh karena itu, 

ungkapan-ungkapan ini tidak dapat diterjemahkan secara 

harfiah. 

Ungkapan-ungkapan fatik ini biasanya juga disertai 

dengan unsur paralinguistik, seperti senyuman, gelengan 

kepala, gerak gerik tangan, air muka atau kedipan mata. 

Ungkapan-ungkapan tersebut jika tidak disertai unsur 

paralinguistik tidak mempunyai makna. 
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4. Fungsi Referensial 

Dilihat dari topik ujaran bahasa berfungsi referensial, 

yaitu berfungsi untuk membicarakan objek atau peristiwa yang 

ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada 

umumnya. Fungsi referensial ini yang melahirkan paham 

tradisional bahwa bahasa itu adalah alat untuk menyatakan 

pikiran, untuk menyatakan bagaimana si penutur tentang dunia 

di sekelilingnya. Melalui fungsi referensial ini, banyak 

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dapat direkonstruksi, 

dikaji, dan didiskusikan sehingga menemukan bentuknya yang 

lebih tepat. Permalasahan gender misalnya yang selama ini 

secara sosial mendikotomi peran laki-laki dan perempuan. 

Banyak kalangan masyarakat berasumsi secara tidak tepat 

bahwa hanya laki-laki yang mampu berperan pada sektor 

publik sedangkan perempuan pada sektor domestik. 

Permasalahan ini tentu sangat relevan menjadi topik dalam 

berbahasa sehingga ketidakadilan gender dalam hal peran laki-

laki dan perempuan dapat diminimalisasi.     

5. Fungsi Metalingual atau Metalinguistik 

Dilihat dari segi kode yang digunakan, bahasa berfungsi 

metalingual atau metalinguistik. Artinya, bahasa itu digunakan 

untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Biasanya bahasa 

digunakan untuk membicarakan masalah lain seperti ekonomi, 

pengetahuan dan lain-lain. Tetapi dalam fungsinya di sini 

bahasa itu digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan 

bahasa. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran 

bahasa bahwa kaidah-kaidah bahasa dijelaskan dengan bahasa. 
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Fungsi metalingual ini menjadi syarat bahasa dikatakan 

sebagai ilmu.  

6. Fungsi Imajinatif 

Praktik berbahasa tentu tidak terlepas dari motivasi 

penyampaian pesan dari pembicara kepada lawan bicara. 

Dilihat dari segi amanat (message) yang disampaikan, bahasa 

berfungsi imajinatif. Artinya, bahasa dapat digunakan untuk 

menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan; baik yang 

sebenarnya maupun yang hanya imajinasi (khayalan). Fungsi 

imajinasi ini biasanya berupa karya seni (puisi, cerita, dongeng 

dan sebagainya) yang digunakan untuk kesenangan penutur 

maupun para pendengarnya.  

 

C. Ragam Bahasa Berdasarkan Sudut Pandang Penutur  

Salah satu ciri yang melekat pada suatu bahasa adalah 

sifatnya yang dinamis dan selalu berubah sehingga 

memungkinkan munculnya variasi dalam bahasa tersebut. Hal 

ini terjadi pada semua bahasa tidak terkecuali bahasa 

Indonesia. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa bahasa 

Indonesia memiliki penutur yang berasal dari latar belakang 

daerah yang sangat beragam dengan jumlah yang banyak. 

Munculnya beragam varian dalam bahasa Indonesia juga 

dipengaruhi oleh perkembangan budaya dalam masyarakat 

Indonesia. Namun demikian, keberagaman yang ada dalam 

bahasa Indonesia masih berada dalam bingkai bahasa 

Indonesia.  
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Indikator keberagaman bahasa Indonesia dapat dilihat dari 

berbagai aspek yaitu: 

 

1. Patokan Daerah 

 

Penjelasan di atas telah menyebutkan bahwa bahasa 

Indonesia memiliki penutur yang begitu banyak dan berasal 

dari berbagai daerah dengan latar belakang yang beragam. 

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh luasnya wilayah pakai 

bahasa Indonesia ini melahirkan bahasa Indonesia ragam 

daerah. Ragam daerah dalam hal ini diistilahkan dengan nama 

lain yaitu logat atau dialek.11 Logat atau dialek ini sangat 

berpotensi menjadi bahasa yang berbeda jika hubungan timbal 

balik dan komunikasi antarpemakainya tidak mudah dilakukan 

yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor geografis, 

sosial, maupun gender. Potensi ini tetap ada jika terus terjadi 

dalam kurun waktu yang sangat panjang. Namun 

perkembangan sarana komunikasi, informasi dan teknologi 

telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi semakin 

massif. Perkembangan ini membawa pengaruh terhadap 

mudahnya masyarakat melakukan komunikasi sehingga 

mempersempit kemungkinan satu logat atau satu dialek 

menjadi bahasa yang berbeda.  

Ragam daerah atau logat daerah ini paling jelas terlihat 

pada aksentuasi, intonasi, dan panjang-pendek bunyi bahasa 

                                                             
11 Hasan Alwi, dkk., Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2003), h. 3. 
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dalam kebiasaan daerah masing-masing12. Logat Indonesia-

Batak, Jawa, Bali, Sasak dan lain-lain bisa dikenali dari tata 

bunyi yang dihasilkan oleh penutur daerah-daerah tersebut. 

Hal ini menggambarkan bahwa bahasa Indonesia memiliki 

ragam yang dapat ditinjau dari patokan daerah. 

 

2. Pendidikan  

Ragam bahasa Indonesia juga dapat dilihat berdasarkan 

variasi pendidikan penuturnya. Ragam ini dapat dilihat dari 

fonologi yang dihasilkan oleh seseorang. Bunyi /f/ dan gugus 

konsonan akhir /-ks/ biasanya menjadi penanda ujaran ragam 

bahasa Indonesia berdasarkan pendidikan penutur. Bunyi-

bunyi tersebut jarang muncul dalam ujaran seseorang yang 

tidak atau berpendidikan formal yang rendah. Berbeda dengan 

seseorang dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi yang 

mengucapkan bunyi-bunyi tersebut dengan baik misalnya pada 

kata, faedah, fajar, fakir, film, fisika, boraks, klimaks, dan lain-

lain.  

Selain pada bunyi-bunyi tertentu seperti contoh di atas, 

ragam bahasa yang disebabkan oleh variasi tingkat pendidikan 

ini akan muncul pada tata kalimat yang dibuat oleh seorang 

penutur. Ragam bahasa yang digunakan oleh orang 

berpendidikan lazim digolongkan sebagai ragam baku. 

 

3. Sikap Penutur 

                                                             
12 Ibid, 4. 
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Ragam bahasa menurut sikap penutur mencakup sejumlah 

corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya 

tersedia bagi tiap pemakai bahasa.13 Ragam ini bermakna 

bahwa setiap orang memiliki gaya berbahasa yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor sehingga pemilihan kosakata, ekspresi, 

dan intonasi berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. 

Faktor yang memengaruhi sikap penutur ini misalnya usia 

lawan bicara, kedudukan sosial lawan bicara, relasi sosial 

lawan bicara, dan jenis kelamin lawan bicaranya. 

Dalam praktiknya, sikap penutur ini seringkali terlihat 

pada seseorang yang menggunakan kosakata bahasa daerah 

ketika berbicara dengan lawan bicara jika mereka 

menggunakan bahasa ibu yang sama. Penggunaan unsur 

bahasa daerah ini digunakan untuk menunjukkan sikap hormat 

kepada lawan bicara. Seorang mahasiswa, misalnya, yang 

berbicara dengan dosen yang kebetulan berasal dari suku yang 

sama, misalnya, Sasak, mahasiswa mengatakan kemarin tiang 

lihat plungguh membagikan sembako untuk korban gempa di 

Lombok Utara. Penggunaan kosakata bahasa Sasak tiang dan 

plungguh merupakan sikap berbahasa mahasiswa untuk 

menunjukkan sikap hormat kepada dosennya. Contoh lainnya, 

pada pasangan suami istri, suami mengatakan njenengan 

berangkat ke Semarang hari Rabu bersama anak-anak. 

Penggunaan kosakata njenengan yang digunakan suami 

kepada istrinya menunjukkan sikap hormat dan menghargai 

suami kepada posisi perempuan yang menjadi istrinya. 

 

4. Sarana Pemakaiannya 

                                                             
13 Ibid, h.5. 
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Ragam bahasa menurut sarananya lazim dibagi atas ragam 

lisan dan tulisan. Jika dibandingkan sejarah penggunaan kedua 

ragam ini, ragam lisan tentu lebih dulu digunakan sedangkan 

ragam tulisan muncul belakangan. Munculnya ragam tulisan 

inilah yang membedakan adanya zaman sejarah dan zaman 

prasejarah. Setelah orang mengenal tulisanlah zaman sejarah 

ini mulai berlangsung.  

Kedua ragam bahasa berdasarkan sarananya ini memiliki 

kekurangan dan keunggulan. Ragam bahasa lisan 

memungkinkan seseorang untuk berbahasa dengan jelas sebab 

dapat dilengkapi dengan unsur-unsur nonkebahasaan yang 

mendukung misalnya intonasi, bahasa tubuh, dan lain-lain. 

Namun demikian, bahasa tulis memiliki kesanggupan untuk 

menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk table, grafik atau 

diagram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa 

lisan dan bahasa tulis masing-masing memiliki kekurangan 

dan kelebihan.  

 

II. Rangkuman  

Definisi bahasa dirumuskan oleh Bloomfield (dalam 

Sumarsono, 2011) bahwa bahasa adalah sistem lambang 

berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang (arbitrer) yang 

dipakai oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi. Harimurti 

(dalam Hidayat, 2009) menjelaskan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang arbitrer yang dipergunakan masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bloch 

dan Tragrer mendefiniskan bahasa sebagai suatu sistem 

simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

sekelompok masyarakat sebagai alat untuk berkomunikasi. 
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Joseph Bram juga mendefinisikan bahwa bahasa adalah suatu 

sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang 

dipergunakan oleh para anggota masyarakat sebagai alat 

bergaul satu sama lain. Ronald Wardhaugh memberikan 

definisi bahwa bahasa ialah suatu sistem simbol-simbol bunyi 

yang arbitrer yang digunakan untuk komunikasi manusia.  

Bahasa memiliki fungsi yang beragam yaitu: (1) fungsi 

personal atau pribadi, (2) fungsi direktif, (3) fungsi fatik, (4) 

fungsi referensial, (5) fungsi metalingual atau metalinguistik, 

(6) fungsi imajinatif. Indikator keberagaman bahasa Indonesia 

dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu: (1) patokan daerah, (2) 

pendidikan, (3) sikap penutur, (4) sarana pemakaiannya. 

III. Latihan dan Tugas 

 

1. Jelaskan pengertian bahasa menurut salah satu ahli yang 

saudara ketahui! 

2. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi bahasa! 

3. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek yang menjadi dasar 

keragaman bahasa! 

4. Berikan contoh kalimat yang menunjukkan adanya relasi 

yang tidak setara antara penutur dan mitra tutur! 

5. Bahasa tidak seharusnya digunakan sebagai sarana 

kekerasan dan merendahkan orang lain. Berikan satu 

contoh kasus kekerasan atau perilaku merendahkan orang 

lain melalui bahasa!  
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BAB II 

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN 

KEDUDUKAN BAHASA INDONESIA  

Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan 

memahami sejarah perkembangan serta kedudukan yang 

melekat dalam diri bahasa Indonesia sehingga muncul 

kebanggaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia. 

 

Indikator  

1. Mampu menjelaskan sejarah perkembangan bahasa 

Indonesia 

2. Mampu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia dalam 

fungsinya sebagai bahasa nasional 

3. Mampu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia dalam 

fungsinya sebagai bahasa Negara 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia  

Telah dimaklumi bersama bahwa bangsa Indonesia 

merupakan negara yang memiliki keberagaman pada berbagai 

aspek kehidupan misalnya suku, adat istiadat, agama, dan 

bahasa. Keberagaman ini hidup dan berkembang di tengah 

masyarakat Indonesia sehingga mencerminkan nilai toleransi 

yang tinggi. Keberagaman yang tampak dengan jelas adalah 

keberagaman bahasa daerah yang menjadi salah satu bukti 

kekayaan nusantara. Keberadaan bahasa daerah di Indonesia 
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menjadi asset kebudayaan nasional yang perlu terus dijaga dari 

ancaman kepunahan. Selain bahasa daerah yang beragam, 

bangsa Indonesia memiliki bahasa kebangsaan yang terus 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman yaitu bahasa 

Indonesia. 

Bahasa Indonesia sebagaimana yang kita kenal sekarang 

ini memiliki sejarah perkembangan yang bermula dari bahasa 

Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas 

sebagai bahasa perhubungan pada zaman kerajaan Sriwijaya. 

Hal ini ditandai dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai 

bahasa perhubungan antarsuku di Nusantara. Selain itu, bahasa 

Melayu juga digunakan sebagai sarana komunikasi 

antarpedagang dari dalam dan luar Nusantara. Bahasa Melayu 

pada zaman kerajaan Sriwijaya juga digunakan sebagai bahasa 

kebudayaan. Artinya, bahasa Melayu pada waktu itu 

digunakan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk apresiasi 

sastra oleh masyarakat khususnya yang memiliki minat dalam 

dunia sastra. Buku-buku yang berisi pedoman kehidupan 

bermasyarakat juga pada waktu itu ditulis dengan 

menggunakan bahasa Melayu. Selain fungsi sosial yang 

diemban bahasa Melayu tersebut, bahasa Melayu juga 

digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan Sriwijaya.  

Berkaitan dengan penjelasan di atas, terdapat tiga faktor 

yang memungkinkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa 

Indonesia yaitu: 

a. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca 

atau bahasa perhubungan di berbagai wilayah 

Nusantara sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Malaka 



 

31 
 
 

 

 

yang saat itu menjadi pusat perdagangan, agama, dan 

ilmu pengetahuan. 

b. Sistem tata bahasa bahasa Melayu baik kosakata dan 

struktur kalimat lebih praktis dan lebih sederhana 

daripada bahasa Jawa/bahasa Sunda sehingga lebih 

mudah dipelajari. Berikut ini disajikan contoh 

desimilasi yang terjadi pada Bahasa Jawa dialek 

Banyumas sebagai gambaran rumitnya sistem bahasa 

Jawa.  

Contoh: 

Kata yang menunjukkan makna dua dalam Bahasa 

Jawa dialek Banyumas (BJB) mengalami proses 

desimilasi yang cukup panjang. Berawal dari kata duSa 

mengalami desimilasi menjadi ruSa mengalami 

desimilasi menjadi rua mengalami desimilasi menjadi 

ro, untuk menghindari satu suku kata, kata ro diulang 

sehingga menjadi roro. Kata roro mengalami 

desimilasi menjadi loro. 

 

c. Kebutuhan yang sangat mendesak yang dirasakan oleh 

para pemimpin dan tokoh pergerakan waktu itu akan 

adanya bahasa pemersatu yang dapat mengatasi 

perbedaan bahasa dari masyarakat Nusantara.  Kriteria 

bahasa tersebut harus sudah dikenal di kalangan 

masyarakat dan mudah dipelajari. 

Bahasa Melayu menjadi bahasa yang hidup di tengah 

masyarakat sebab fungsinya yang begitu luas. Perkembangan 

bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh sikap penerimaan yang 

sangat terbuka dari masyarakat Nusantara sebagai bahasa 



 

32 
 
 

 

 

perhubungan dalam berbagai interaksi. Sikap penerimaan yang 

baik ini mendorong timbulnya rasa persaudaraan dan 

persatuan sebagai bangsa Indonesia. Hal ini mendorong para 

pemuda yang tergabung dalam kelompok pergerakan pada 

waktu itu untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa 

persatuan yang diikrarkan melalui peristiwa Sumpah Pemuda 

pada tanggal 28 Oktober 1928.  

Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 

ini membakar semangat pergerakan perempuan Indonesia 

untuk menyelenggarakan Kongres Perempoean Indonesia yang 

pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Derap 

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di tengah masyarakat dan 

keikutsertaan perempuan di segala bidang pembangunan (tidak 

terkecuali dalam perkembangan bahasa Indonesia) ini tidak 

terlepas dari peranan yang telah dilakukan oleh para perintis 

pergerakan perempuan sejak dahulu kemudian diiringi dengan 

pertumbuhan organisasi-organisasi perempuan yang didasari 

oleh berbagai aspirasi. 

Peristiwa Sumpah Pemuda ini menjadi awal mula 

pengakuan rakyat Indonesia terhadap keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan. Salah satu butir Sumpah 

Pemuda tersebut adalah kami putra dan putri Indonesia 

menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jika 

ditilik lebih dalam, butir ketiga ikrar Sumpah Pemuda tersebut 

menyatakan dengan lugas bahwa bangsa Indonesia memiliki 

bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi yaitu bahasa 

Indonesia. Pengakuan putra-putri Indonesia akan adanya 

bahasa persatuan ini bukanlah sekadar retorika yang tidak 

bermakna namun ikrar ini secara filosofis menggambarkan 
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tekad kuat putra-putri Indonesia untuk menjadikan bahasa 

sebagai dasar penyamaan visi untuk bersatu. Pengakuan 

keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini 

kemudian diperkuat dengan pengokohan kedudukan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional. Bentuk pengokohan 

tersebut adalah dengan dimasukkannya bahasa Indonesia 

sebagai salah satu ayat dalam UUD 1945 tepatnya pada 

tanggal 18 Agustus 1945 UUD Negara Republik Indonesia 

disahkan. Pengokohan kedudukan bahasa Indonesia ini diatur 

pada bab XV pasal 36 yang menyatakan bahwa Bahasa Negara 

Adalah Bahasa Indonesia.  

Berdasarkan angka tahun pengokohan kedudukan bahasa 

Indonesia di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa 

Indonesia memiliki kedudukan yang begitu penting di tengah 

kehidupan berbangsa Indonesia. Hal ini dilihat dari 

pengukuhan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

negara persis satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia. Pengukuhan kedudukan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa negara ini menjadi istimewa sebab dilakukan di tengah 

kondisi bangsa Indonesia yang belum stabil. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa keberadaan bahasa Indonesia sangat 

berpengaruh terhadap perjalanan hidup bangsa Indonesia 

selanjutnya. Adanya pasal khusus yang mengatur kedudukan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam UUD 1945 

menunjukkan bahwa posisi bahasa Indonesia dipandang setara 

dengan aspek kehidupan lain yang juga diatur dalam UUD 

1945 misalnya sumber daya alam, kebebasan beragama, aspek 

ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 
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Setelah mendapat pengakuan secara resmi, bahasa 

Indonesia terus memegang peranan penting misalnya sebagai 

bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial sehingga 

diperlukan adanya pembakuan nama dan kaidah bahasa 

Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia ini sendiri dimulai 

sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 

1928. Penamaan ini dilakukan untuk menghindari kesan 

kedaerahan jika ditetapkan menggunakan bahasa Melayu. 

Dengan demikian, penamaan bahasa Indonesia merupakan 

refleksi kesatuan bangsa Indonesia yang mewakili seluruh 

wilayah negara Indonesia. Hal lain yang menjadi bagian 

penting dari perkembangan bahasa Indonesia adalah 

standardisasi atau pembakuan kaidah bahasa Indonesia.  

Sebuah bahasa yang telah diakui menjadi bahasa negara 

sepatutnya memiliki seperangkat pedoman yang dijadikan 

sebagai acuan/standar berbahasa. Hal ini penting mengingat 

potensi bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa daerah 

begitu terbuka. Selain itu, standardisasi bahasa Indonesia 

merupakan ciri keajegan bahasa Indonesia sendiri. Dengan 

demikian, bagi bahasa Indonesia sendiri diperlukan 

seperangkat aturan berbahasa yang disebut dengan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini telah 

mengalami beberapa kali perubahan baik nama maupun hal-

hal yang diatur dalam pedoman tersebut. Sejarah 

perkembangan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia dapat 

dilihat pada uraian berikut. 

 

1. Ejaan van Ophuijsen 
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Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kita kenal 

saat ini berawal dari Ejaan van Ophuijsen yang ditetapkan 

pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku Kitab 

Logat Melajoe. Nama ejaan van Ophuijsen diambil dari nama 

seorang pemerhati dan pakar kebahasaan Melayu yang hidup 

sekitar tahun 1850. Penyusunan ejaan van Ophuijsen 

dilatarbelakangi oleh ketertarikan van Ophuijsen  untuk 

membentuk suatu pedoman standar untuk bahasa Melayu 

karena pada masa itu belum adanya keseragaman dalam 

penulisan huruf dan ejaan bahasa Melayu. Van Ophuijsen 

dibantu oleh Moehammad Ta’ib Soetan Ibrahim dan Engkoe 

Nawawi Gelar Soetan Ma’moer menyusun ejaan bahasa 

Melayu standar yang bersumber dari bahasa Melayu Klasik. 

Hasil usaha mereka kemudian disusun menjadi Kitab Logat 

Melajoe dan lebih dikenal dengan ejaan van Ophuijsen yang 

diresmikan pada tahun 190114. Sebelum ejaan van Ophuijsen 

disusun, para penulis pada umumnya mempunyai aturan 

sendiri-sendiri dalam menuliskan konsonan, vokal, kata, 

kalimat, dan tanda baca. Oleh karena itu, sistem ejaan yang 

digunakan pada waktu itu sangat beragam. Terbitnya ejaan van 

Ophuijsen berkontribusi mengurangi kekacauan ejaan yang 

terjadi pada masa itu. 

Beberapa hal yang cukup menonjol dalam Ejaan Van 

Ophuijsen antara lain sebagai berikut: 

a. Huruf y ditulis dengan j, misalnya: 

sayang  → sajang 

yakin  → jakin 

                                                             
14 Retno Purwandari dan Qoni’ah, Buku Pintar Bahasa Indonesia, 

(Yogyakarta: Istana Media, 2015), h. 23. 



 

36 
 
 

 

 

saya  → saja 

b. Huruf u ditulis dengan oe, misalnya: 

umum   → oemoem 

sempurna  → sempoerna 

c. Huruf k pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan 

tanda koma di atas, misalnya: 

rakyat   → ra’yat 

bapak   → bapa’ 

rusak   → rusa’ 

d. Huruf j ditulis dengan dj, misalnya : 

Jakarta   → Djakarta 

raja   → radja 

jalan   → djalan 

e. Huruf c ditulis dengan tj, misalnya : 

pacu   → patju 

cara   → tjara 

curang   → tjurang 

f. Gabungan konsonan kh ditulis dengan ch, misalnya: 

khawatir   → chawatir 

akhir  → achir 

makhluk   → machloe’ 

2. Ejaan Republik (Ejaan Soewandi) 

Ejaan Republik ialah ejaan baru sebagai perubahan ejaan 

van Ophuijsen yang disusun oleh Mr. Soewandi. Penyusunan 

ejaan baru dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang 



 

37 
 
 

 

 

berlaku sebelumnya yaitu ejaan van Ophuijsen juga untuk 

menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Pada tanggal 

19 Maret 1947, setelah selesai disusun ejaan baru itu 

diresmikan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan 

menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 264/Bhg.A, tanggal 19 Maret 1947. Ejaan 

baru itu diresmikan dengan nama Ejaan Republik. Ejaan 

Repubik lazim disebut Ejaan Soewandi yang disesuaikan 

dengan nama pemrakarsa dan sekaligus Menteri Pendidikan, 

Pengajaran, dan Kebudayaan ketika ejaan itu disusun. Oleh 

karena itu, ejaan yang disusunnya juga dikenal sebagai Ejaan 

Soewandi. 

Beberapa perbedaan yang tampak mencolok dalam kedua 

ejaan iu dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini: 

a. Gabungan huruf oe dalam Ejaan van Ophuysen diganti 

dengan u dalam Ejaan Republik, misalnya: 

poetri  → putri 

kaboer  → kabur 

 

b. Bunyi hamzah (‘) dalam Ejaan van Ophuysen diganti 

dengan k dalam Ejaan Republik, misalnya: 

bapa’  → bapak 

ba’mi  → bakmi 

 

c. Kata ulang boleh ditandai dengan angka dua dalam Ejaan 

Republik, misalnya: 

anak-anak → anak2 

medja-medja → meja2 
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d. Huruf é taling [ɛ] dan é pepet [ə] dalam Ejaan Republik 

tidak dibedakan, misalnya: 

ékor  → ekor 

énam  → enam 

Meskipun dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan 

yang berlaku sebelumnya, Ejaan Republik ternyata masih 

memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan itu antara lain 

karena huruf-huruf seperti f, v, x, y, z, sj (sy) dan ch (kh) yang 

lazim digunakan untuk menulis kata-kata asing tidak 

dibicarakan dalam ejaan baru itu. Padahal, huruf-huruf 

tersebut pada masa itu masih merupakan permasalahan dalam 

bahasa Indonesia. 

 

3. Ejaan Pembaharuan 

Ejaan pembaharuan merupakan suatu yang direncanakan 

untuk memperbaharui Ejaan Republik. Ejaan pembaharuan 

dibentuk pada tanggal 19 Juli 1956. Konsep Ejaan 

pembaharuan dikenal dengan ejaan Prijono-Katoppo, sebuah 

nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah 

mengetuai panitia ejaan itu. Awalnya Profesor Prijono yang 

mengetuai panitia itu, menyerahkan kepemimpinannya kepada 

E. Katoppo karena masa itu Profesor Prijono diangkat menjadi 

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sehingga 

tidak sempat lagi melanjutkan tugasnya sebagai ketua panitia 

ejaan kemudian dilanjutkan oleh E. Katoppo. 

Konsep Ejaan Pembaharuan yang menarik ialah 

disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan 

konsonan dengan huruf-huruf tunggal atau bersifat fonemis 
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artinya setiap fonem dalam ejaan itu diusahakan hanya 

dilambangkan dengan satu huruf. Konsep Ejaan ini disusun 

berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: 

a. Pertimbangan teknis yaitu pertimbangan yang 

menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan 

satu huruf. 

b. Pertimbangan praktis yaitu pertimbangan yang 

menghendaki agar perlambangan secara teknis itu 

disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan 

percetakan dan mesin tulis. 

c. Pertimbangan ilmiah yaitu pertimbangan yang 

menghendaki agar perlambangan itu mencerminkan studi 

yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan 

masyarakat pemakainya. 

Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru antara lain: 

a. Gabungan konsonan dj diubah menjadi j, misalnya: 

remadja  → remaja 

djalan   → jalan 

 

b. Gabungan konsonan tj diubah menjadi c, misalnya: 

tjakap   → cakap 

batja   → baca 

 

c. Gabungan konsonan nj diubah menjadi ny, misalnya: 

sunji  → sunyi 

njala   → nyala 

 

d. Gabungan konsonan sj diubah menjadi sy, misalnya: 

sjarat   → syarat 
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sjair    → syair 

 

e. Gabungan konsonan ch diubah menjadi kh, misalnya: 

tachta  → takhta 

ichlas   → ikhlas 

 

f. Huruf j diubah menjadi y, misalnya: 

padjak   → pajak 

djatah   → jatah 

 

g. Huruf e taling dan e pepet penulisannya tidak dibedakan 

dan hanya ditulis dengan e/ tanpa penanda, misalnya: 

ségar  → segar 

copèt  → copet 

h. Huruf asing f, v, dan z dimasukkan kedalam sistem ejaan 

bahasa Indonesia karena huruf-huruf itu banyak 

digunakan, misalnya: 

fasih, vakum, zaman 

 

i. Gabungan vokal ai, au dan oi (disebut diftong) ditulis 

berdasarkan pelafalannya yaitu ay, aw, dan oy, misalnya:  

satai   → satay 

harimau  → harimaw 

amboi   → amboy 

Serta huruf j, seperti pada kata jang diubah menjadi y 

sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia. 

 

4. Ejaan Melindo 
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Melindo ialah akronim dari Melayu-Indonesia. Melindo 

merupakan ejaan yang disusun atas kerja sama antara pihak 

Indonesia Slamet Muljana dan pihak Persekutuan Tanah 

Melayu (Malaysia) dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang 

tergabung dalam Panitia Kerja Sama Bahasa Melayu-Bahasa 

Indonesia. Tahun 1959 berhasil merumuskan ejaan yaitu ejaan 

Melindo. Awalnya Ejaan Melindo dimaksudkan untuk 

menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara 

tersebut. Namun karena pada masa itu terjadi ketegangan 

politik antara Indonesia dan Malaysia, Ejaan itu pun akhirnya 

gagal diresmikan. Sebagai akibatnya pemberlakuaan ejaan itu 

tidak pernah diumumkan. Dalam ejaan Melindo tidak jauh 

beda dengan ejaan pembaharuan, karena ejaan itu sama-sama 

berusaha menyederhanakan ejaan dengan menggunakan sistem 

fonemis.  

 

5. Ejaan Baru (Ejaan LBK) 

Merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. 

Pelaksananya pun terdiri atas panitia Ejaan LBK (Lembaga 

Bahasa dan Kasusastraan, sekarang bernama Badan 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) juga dari panitia Ejaan 

bahasa Melayu yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut 

Ejaan Baru. Namun lebih dikenal dangan ejaan LBK. 

Kepanitiaan Ejaan Baru ini bekerja berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 062/167 

tanggal 19 September 1967, namun peresmian Ejaan Baru ini 
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gagal dilakukan karena ada beberapa pihak yang tidak 

sependapat.15 

 

6. Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan (EYD) 

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diresmikan oleh 

Presiden Republik Indonesia, Soeharto pada tanggal 16 

Agustus 1972 yang merupakan lanjutan dari Ejaan Baru atau 

Ejaan LBK. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman 

umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat 

umum. Namun ada hal-hal lain yang bersifat khusus, yang 

belum diatur dalam pedoman itu yang disesuaikan dengan 

bertitik tolak pada pedoman umum itu. Ejaan Yang 

Disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari 

beberapa ejaan yang disusun sebelumnya terutama ejaan 

republik yang dipadukan pula dengan konsep konsep ejaan 

pembaharuan, ejaan Melindo dan ejaan baru. 

Secara umum, hal yang diatur dalam Ejaan Yang 

Disempurnakan adalah penulisan: tanda baca, angka dan 

lambang bilangan, singkatan dan akronim, kata dan unsur 

serapan. Beberapa tata aturan baru yang ditetapkan dalam 

Ejaan Yang Disempurnakan adalah:  

a. Angka 2 sebagai tanda perulangan sudah tidak 

dipergunakan lagi sehingga unsur-unsur kata ulang 

dituliskan penuh, misalnya: mobil2 menjadi mobil-

mobil. 

                                                             
15 Ibid, 26 
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b. Penggunaan huruf-huruf serapan dari bahasa asing 

seperti f, v, dan z mulai diresmikan, misalnya: film, 

video, zakat. 

c. Penggunaan huruf q dan x tetap digunakan yang 

sebelumnya hanya digunakan pada bidang tertentu.  

d. Pembedaan penulisan bentuk di- sebagai awalan dan 

di sebagai kata depan.  

 

B. Kedudukan Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia memilik dua kedudukan yaitu sebagai 

bahasa negara dan bahasa nasional yang dimunculkan melalui 

dua peristiwa bersejarah yaitu Sumpah Pemuda dan Seminar 

Politik Bahasa Nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 

tanggal 28 Oktober 1928 sebagaimana pernah disinggung pada 

uraian di atas menjadi dasar pengakuan bagi bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional. Pengakuan ini tergambar melalui isi 

butir ketiga Sumpah Pemuda yaitu kami putra dan putri 

Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa 

Indonesia. Butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut 

mendeklarasikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa 

persatuan, bahasa yang diyakini mampu menjadi alat 

pemersatu yang bersifat nasional. Peristiwa kedua yang 

menjadi dasar penentuan kedudukan bahasa Indonesia adalah 

Seminar Politik Bahasa Nasional yang diadakan pada tanggal 

25–28 Februari 1975.  

Selain bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai 

bahasa negara dan bahasa nasional, di tengah masyarakat 

Indonesia hidup dan berkembang pula bahasa asing dan bahasa 

daerah. Keberadaan semua bahasa ini tidak jarang 
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menimbulkan persaingan bahkan dominasi suatu bahasa 

terhadap bahasa yang lainnya. Dalam hal ini, warga negara 

Indonesia dituntut mengutamakan bahasa Indonesia sebagai 

simbol nasionalisme dan perekat persatuan antardaerah, suku, 

dan budaya Indonesia. Sementara itu, bahasa daerah sebagai 

warisan dan kekayaan nusantara harus dilestarikan karena 

punahnya satu bahasa daerah berarti hilang pula kekayaan 

nusantara. Pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian 

bahasa daerah bukan berarti bersikap anti terhadap bahasa 

asing karena bahasa asing menjadi sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan modern dan alat komunikasi global sehingga 

penting untuk dikuasai. Dengan demikian, sikap kita terhadap 

semua bahasa yang hidup dan berkembang di Indonesia ini 

adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, 

dan kuasai bahasa asing.      

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan 

bahasa nasional ini diuraikan pada penjelasan berikut. 

1. Bahasa  Negara 

Bahasa  negara  adalah  bahasa  yang  digunakan  dalam 

administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian 

berikut: 

a. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan, 

b. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di 

sekolah dan perguruan tinggi, 

c. Fungsi  bahasa  sebagai  perencanaan  dan  

pelaksanaan pembangunan  bagai  negara  Indonesi  

sebagai  negara berkembang, 



 

45 
 
 

 

 

d. Fungsi  bahsa  sebagai  bahasa  resmi  berkebudayaan 

dan ilmu teknologi (ILTEK)  

Selain kedua kedudukan di atas, bahasa Indonesia 

memilki fungsi penting yang perlu diingat yaitu sebagai 

bahasa baku. Bahasa baku (bahasa standar) merupakan bahasa 

yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Bahasa baku 

itu berfungsi sebagai berikut: 

a. Pemersatu sosial, budaya, dan bahasa, 

b. Penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi, 

c. Penambah kewibawaan sebagai pejabat dan 

intelektual, 

d. Penanda acuan ilmiah dan penuisan tulisan ilmiah .  

Kedua posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu 

mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi 

tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan 

jati diri Bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan 

keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata 

dunia, khususnya tingkat regional ASEAN, dengan 

mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi 

bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang 

runtut dan argumentatif. 

 

2. Bahasa Nasional 

Bahasa  Nasional  adalah  fungsi  jati  diri  Bangsa  

Indonesia  bila berkomunikasi pada dunia luar  Indonesia.  

Fungsi bahasa  nasional ini dirinci atas bagian berikut: 
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a. Lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia 

Bangsa Indonesia patut berbangga karena bahasa 

Indonesia masih tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah 

kehidupan berbangsa Indonesia. Tidak seperti negara lain 

semisal Malaysia yang terpaksa menggunakan bahasa Inggris 

sebagai bahasa resmi selain bahasa Melayu. Bahkan bahasa 

Indonesia di luar negeri terus berkembang dengan adanya 

kelas khusus bahasa Indonesia di sekolah-sekolah luar negeri.  

b. Identitas nasional di mata internasional  

Selain bendera dan lambang negara, identitas nasional 

yang dimiliki bangsa Indonesia di mata dunia internasional 

adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering 

dipergunakan oleh pejabat negara Indonesia pada forum-forum 

internasional untuk semakin memperkenalkan bahasa 

Indonesia pada negara-negara asing. 

c. Sarana  hubungan  antar warga,  antar daerah,  dan  

antar budaya.  

Bangsa Indonesia terdiri atas beragam budaya yang 

tersebar di seluruh daerah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Keberagaman budaya dan 

karakter daerah ini dapat terhubung dengan adanya peran 

bahasa Indonesia.  

d. Pemersatu  berbagai lapisan  masyarakat: sosial, 

budaya,  suku bangsa, dan bahasa.  
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Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu 

pemersatu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bagi 

suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi 

pemersatu ini (heterogenitas/kebhinekaan) sudah dicanangkan 

dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 

II. Rangkuman  

Bahasa Indonesia sebagaimana yang kita kenal sekarang 

ini memiliki sejarah perkembangan yang bermula dari bahasa 

Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas 

sebagai bahasa perhubungan pada zaman kerajaan Sriwijaya. 

Hal ini ditandai dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai 

bahasa perhubungan antarsuku di Nusantara. Bahasa Melayu 

pada zaman kerajaan Sriwijaya juga digunakan sebagai bahasa 

kebudayaan. Artinya, bahasa Melayu pada waktu itu 

digunakan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk apresiasi 

sastra oleh masyarakat khususnya yang memiliki minat dalam 

dunia sastra.  

Berkaitan dengan penjelasan di atas, terdapat tiga faktor 

yang memungkinkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa 

Indonesia yaitu: 

a. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca 

atau bahasa perhubungan di berbagai wilayah 

Nusantara sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan 

Malaka. 

b. Sistem tata bahasa bahasa Melayu baik kosakata dan 

struktur kalimat lebih praktis dan lebih sederhana 

daripada bahasa Jawa/bahasa Sunda sehingga lebih 

mudah dipelajari.  



 

48 
 
 

 

 

Contoh:  

Kata yang menunjukkan makna dua dalam Bahasa 

Jawa dialek Banyumas (BJB) mengalami proses 

desimilasi yang cukup panjang. Berawal dari kata 

duSa> ruSa > rua>ro>roro>loro.   

c. Kebutuhan yang sangat mendesak yang dirasakan 

oleh para pemimpin dan tokoh pergerakan waktu itu 

akan adanya bahasa pemersatu yang dapat mengatasi 

perbedaan bahasa dari masyarakat Nusantara.   

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kita kenal 

sekarang ini telah mengalami beberapa kali perubahan baik 

nama maupun hal-hal yang diatur dalam pedoman tersebut. 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berawal dari: (1) 

Ejaan Van Ophuijsen, (2) Ejaan Republik (Ejaan Soewandi), 

(3) Ejaan Pembaharuan, (4) Ejaan Melindo, (5) Ejaan Baru 

(Ejaan LBK), (6) Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan (EYD), 

(7) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

Bahasa Indonesia memilik dua kedudukan yaitu sebagai 

bahasa negara dan bahasa nasional. Sebagai bahasa Negara, 

bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi 

administrasi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia 

pendidikan, (3) perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan, 

(4) bahasa  resmi pengembangan kebudayaan dan ilmu 

teknologi (ILTEK) 

III. Latihan dan Tugas  
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1. Jelaskan alasan pemilihan bahasa Melayu sebagai cikal 

bakal bahasa Indonesia! 

2. Sebutkan beberapa faktor yang memungkinkan bahasa 

melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia!   

3. Sebutkan beberapa istilah ejaan bahasa Indonesia yang 

pernah diberlakukan! 

4. Sebutkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya 

sebagai bahasa Negara dan bahasa nasional! 

5. Perkembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari peran 

organisasi pemuda dan perempuan Indonesia. Sebutkan 

organisasi pemuda dan perempuan Indonesia beserta 

tokohnya yang berperan dalam perkembangan bahasa 

Indonesia.  

6. Bagaimanakah kedudukan bahasa Indonesia di tengah 

massifnya perkembangan bahasa asing dan tuntutan 

pemertahanan bahasa daerah! 
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BAB III 

DIKSI (PILIHAN KATA) 

Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat 

memahami dan menggunakan diksi (pilihan kata) serta 

berbagai jenis makna yang tepat dalam berbagai aktivitas 

berbahasa. 

 

Indikator  

1. Mampu menjelaskan pengertian diksi yang dikemukakan 

para ahli. 

2. Mampu menggunakan pilihan kata secara tepat dalam 

berbagai aktivitas berbahasa. 

3. Mampu menjelaskan berbagai makna kata. 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Pengertian Diksi 

Dalam banyak referensi sering dijumpai adanya 

pengertian bahwa diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk 

menyatakan sesuatu. Satata, dkk (2012) misalnya menjelaskan 

bahwa “pilihan kata (diksi) pada dasarnya adalah hasil dari 

upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, 

alinea, atau wacana”. Selain itu, dalam KBBI juga disebutkan 

bahwa “diksi bermakna pilihan kata yang tepat dan selaras 

(dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan 

sehingga diperoleh efek tertentu (seperti yang diharapkan)”.  
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Berdasarkan kedua sumber tersebut, dapat ambil satu 

kesimpulan bahwa diksi adalah pilihan kata tertentu yang tepat 

sehingga mampu mengungkapkan maksud pembicara atau 

penulis. Namun demikian, istilah diksi tidak hanya 

digunakan untuk menyatakan kata mana yang dipakai 

untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga 

meliputi persoalan frasa, gaya bahasa, dan ungkapan. Hal ini 

sejalan dengan dengan batasan diksi yang dikemukakan oleh 

Keraf (2008: 24) yang memberikan tiga simpulan utama 

mengenai diksi. 

“Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian 

kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu 

gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata 

yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, 

dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu 

situasi. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan 

membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan 

yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan 

bentuk yang sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai rasa yang 

dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, pilihan kata 

yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan 

sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa 

itu”.16 

Pengertian pilihan kata atau diksi yang dikemukakan 

Keraf (2208) di atas lebih luas jika dibandingkan dengan 

definisi menurut ahli lainnya. Namun demikian, pengertian 

                                                             
16 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: Gramedia), 2008, h. 

24. 
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utama tentang diksi yang dikemukakan oleh para ahli merujuk 

pada satu hal bahwa diksi adalah adanya upaya pemilihan kata 

yang tepat digunakan dalam berbagai konteks kebahasaan baik 

lisan maupun tulis. Pemilihan kata dalam aktivitas berbahasa 

perlu dilakukan dengan cermat sehingga maksud penulis atau 

pembicara dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau 

pendengar.  

Kecermatan dalam hal pemilihan kata dalam berbahasa 

sangat penting mengingat bahasa terus mengalami dinamika 

sehingga memunculkan bentuk yang beragam misalnya pada 

kosa kata. Jika ditilik lebih dalam perkembangan yang terjadi 

pada bahasa Indonesia, ditemukan banyak kosa kata baru yang 

sebelumnya tidak pernah digunakan. Kosa kata baru tersebut 

dapat berupa hasil penyerapan secara adopsi, adaptasi, 

penerjemahan, dan kreasi. Kosa kata baru juga bisa muncul 

karena adanya pelabelan dan atau asumsi tertentu yang 

dilekatkan pada seseorang, berdasarkan ras, agama, suku, dan 

jenis kelamin. Konsekuensi munculnya kosakata baru ini tidak 

jarang memposisikan satu pihak (baik lak-laki dan perempuan) 

sebagai objek. Kosakata baru tersebut bisa berupa ungkapan-

ungkapan yang merendahkan, melecehkan, atau bias gender. 

Misalnya: kupu-kupu malam, ular berbisa, jalang, cabe-

cabean, terong-terongan dan lain-lain. Dengan demikian, 

penggunaan diksi dalam berbahasa menuntut kita memilih kata 

yang tidak bias, melecehkan, dan merendahkan satu pihak.  

Selain itu, kosa kata baru juga terkadang muncul tanpa 

pernah diketahui latar belakangnya terutama dalam hal 

berbahasa anak muda yang dipengaruhi oleh perkembangan 
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sosial, budaya, pola komunikasi dan interaksi, dan lain 

sebagainya. 

Dalam konteks situasi, berbahasa pun menuntut adanya 

pilihan kata yang tepat. Dalam hal ini dikenal adanya ragam 

baku atau resmi dan ragam tidak baku atau ragam santai. 

Bahasa baku atau bahasa standar digunakan pada situasi 

formal sebaliknya bahasa baku digunakan pada situasi tidak 

resmi. Selain dalam hal bentuk dan situasi pemilihan kata juga 

didasarkan pada makna kata yang digunakan sehingga tidak 

menimbulkan multiinterpretasi bagi pembaca atau pendengar. 

Beberapa jenis makna kata akan dibahas pada subbab 

selanjutnya. 

 

B. Syarat-Syarat Pemilihan Kata 

Efektivitas komunikasi selain harus menggunakan diksi 

yang tepat, juga menuntut persyaratan lain yang harus 

dipenuhi oleh pengguna bahasa yaitu kemampuan memilih 

kata yang sesuai dengan tuntutan komunikasi. Indikator 

ketepatan kata menurut Widjono (2007:98), antara lain: (1) 

mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang 

tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia; (2) 

menghasilkan komunikasi puncak (yang paling efektif) tanpa 

salah penafsiran atau salah makna; (3) menghasilkan respon 

pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan penulis atau 

pembicara, dan (4) menghasilkan target komunikasi yang 

diharapkan. 

Sementara itu, Keraf (2008: 88-89) merincikan syarat-

syarat ketepatan pilihan kata (diksi) yaitu: 
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1. Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan 

cermat. Penggunaan kedua makna ini bergantung pada 

kebutuhan pembicara atau penulis. Untuk pengertian 

dasar cukup digunakan makna denotasi, sedangkan 

untuk memunculkan reaksi emosional tertentu, dapat 

menggunakan makna konotasi.  

 

2. Membedakan secara cermat makna kata yang hampir 

bersinonim, karena kata bersinonim tidak selamanya 

memiliki kesanggupan untuk saling menggantikan. 

 

3. Membedakan secara cermat kata yang mirip ejaannya.  

Contoh: 

emansipasi (persamaan hak dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat) dan antisipasi (perhitungan 

tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi),  

 

kompetisi (persaingan) dan kompetensi (kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). 

 

4. Hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Suatu kata baru 

biasanya tercipta atas suatu dasar yang jelas atau 

karena pertama kali digunakan oleh orang berilmu, 

berpengaruh, atau terkenal kemudian diikuti oleh orang 

lain sehingga lama kelamaan diterima oleh masyarakat 

banyak sebagai kosakata baru. Dengan demikan, 

penulis atau pembicara tidak seenaknya membuat kata-

kata baru. 
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5. Waspadalah terhadap penggunaan imbuhan asing 

terutama kata-kata asing yang menggunakan imbuhan 

asing tersebut.  

Contoh: 

kata dilegaisir seharusnya dilegalisasi 

kata koordinir seharusnya koordinasi 

 

6. Kata-kata kerja yang menggunakan kata depan harus 

digunakan secara idiomatis. Artinya harus digunakan 

menurut susunan (pasangan) yang benar. Misalnya: 

sesuai bagi seharusnya sesuai dengan. 

 

7. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara 

cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik 

karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus, 

misalnya: buah (kata umum) manggis (kata khusus). 

 

8. Menggunakan kata yang berubah makna dengan 

cermat, misalnya: isu (berasal dari bahasa Inggris issue 

berarti publikasi, kesudahan, perkara) isu (dalam 

bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-

usulnya, kabar angin, desas-desus) 

 

9. Menggunakan dengan cermat kata-kata indria yang 

menunjukkan persepsi yang khusus dan 

memperhatikan kelangsungan pilihan kata. 

 

C. Diksi dan Makna  
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Penjelasan di atas telah menyinggung bahwa diksi sangat 

berkaitan dengan makna kata. Berikut ini diuraikan beberapa 

penggolongan makna dalam bahasa Indonesia. 

 

1. Makna Leksikal dan Makna Gramatikal 

Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan 

referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat 

indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam 

kehidupan kita.17 Dengan kata lain, makna leksikal adalah 

makna sebenarnya atau apa adanya. Makna leksikal disebut 

juga makna kamus karena makna ini disesuaikan dengan 

makna yang terdapat dalam kamus (makna dalam kamus 

sering disebut dengan makna dasar atau makna konkret).  

Contoh: 

kata ‘kursi’ merupakan tempat duduk yang berkaki dan 

bersandaran.  

Berbeda dengan makna leksikal, makna gramatikal 

merupakan makna kontekstual atau makna situasional. Selain 

itu disebut juga makna struktural.18 Dengan bahasa yang lebih 

sederhana, makna gramatikal ini adalah makna kata sesudah 

digunakan dalam kalimat. Dengan demikian, makna 

gramatikal muncul akibat dari adanya proses gramatikal atau 

proses tata bahasa. Proses gramatikal antara lain: proses 

komposisi, proses reduplikasi, dan proses afiksasi. 

                                                             
17 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Rineka Cipta), 2002, h. 60.  
18 Ibid, 62. 
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Contoh: 

Proses aplikasi awalan (prefiks) ber- pada kata ‘gelar’, 

menjadi ‘bergelar, melahirkan makna gramatikal 

‘memiliki gelar. Lalu pada kata ‘berbaju’ memiliki makna 

gramatikal mengenakan baju. 

 

2. Makna Referensial dan Nonreferensial 

Makna referensial adalah makna yang memiliki referen 

atau acuan19. Dengan kata lain, makna referensial adalah 

makna yang mengacu pada suatu hal yang konkret misalnya 

suatu benda nyata.  

Contoh: 

Kata bolpoin dan pensil termasuk kata bermakna 

referensial karena keduanya mempunyai referen, yaitu alat 

tulis.  

Sebaliknya, makna nonreferensial adalah makna yang 

tidak memiliki acuan sebagaimana halnya dengan makna 

referensial.  

Contoh: 

Kata dengan dan terhadap termasuk kata bermakna 

nonreferensial karena kedua kata ini tidak mengacu pada jenis 

benda apa pun. Dengan demikian, makna nonreferensial 

merupakan lawan dari makna referensial. 

                                                             
19 Ibid, 64. 
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3. Makna Denotatif dan Konotatif  

Makna denotasi diartikan sebagai makna kata yang 

sebenarnya sedangkan makna konotasi bermakna kiasan atau 

makna tidak sebenarnya. Makna denotatif (sering juga disebut 

makna denotasional, makna konseptual, atau makna kognitif) 

pada dasarnya sama dengan makna refensial sebab mengacu 

pada referen tertentu yang sesuai dengan hasil observasi 

penglihatan, pendengaran, penciuman, atau pengalaman 

lainnya.20 Makna denotasi hampir sama dengan makna leksikal 

yang mengacu pada makna yang ada pada kamus.  

Contoh: 

Kata ‘buku’ memiliki arti denotatif lembar kertas yang 

berjilid, berisi tulisan atau kosong.  

Sebaliknya, makna konotatif merupakan kebalikan dari 

makna denotatif. Suatu kata disebut memiliki makna konotatif 

apabila kata itu mempunyai “nilai rasa” baik positif maupun 

negatif.21 Definisi ini memberikan penjelasan bahwa makna 

konotasi merupakan makna lain yang diberikan pada suatu 

kata yang berhubungan dengan nilai rasa seseorang atau 

kelompok yang menggunakan kata tersebut.  

Contoh: 

Kata babu, jongos, pembantu, pembantu rumah tangga, 

dan asisten rumah tangga, adalah deretan kata bersinonim 

yang mengandung makna konotasi positif dan negatif. 

                                                             
20 Ibid, 64. 
21 Ibid, 65. 
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Kata babu, jongos, pembantu, pembantu rumah tangga 

memiliki konotasi negatif karena dianggap merendahkan 

martabat seseorang. Sedangkan kata asisten rumah tangga 

memiliki konotasi positif yaitu lebih meghargai.  

Begitu pula dengan kata mangkat, wafat, berpulang, 

meninggal, mati, tewas, mampus, merupakan kata bersinonim 

yang mengacu pada satu keadaan yaitu tidak bernyawa. Kata 

mangkat, wafat, berpulang, meninggal memiliki konotasi 

positif sehingga digunakan pada objek tertentu misalnya raja, 

pahlawan, ilmuwan, tokoh, orang yang dihormati. Kata-kata 

ini memiliki nilai rasa positif. Sedangkan kata mati, tewas, dan 

mampus memiliki makna konotasi negatif dan digunakan pada 

objek pelaku kejahatan atau juga pada objek selain manusia 

misalnya binatang. 

4. Makna Konseptual dan Makna Asosiatif 

Makna konseptual dan makna asosiatif dibedakan 

berdasarkan ada atau tidaknya hubungan makna suatu kata 

dengan makna lain.22 lebih jauh Chaer (2002) menjelaskan 

bahwa makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan 

referennya sebagaimana halnya dengan makna referensial, 

makna leksikal, dan makna denotasi. Dengan kata lain, makna 

konseptual merupakan makna yang dimiliki oleh sebuah kata 

yang bebas dari konteks maupun asosiasi apapun.  

Contoh:  

                                                             
22 Ibid, 72. 
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Kata bola termasuk kata bermakna konseptual karena 

merujuk pada sesuatu yang jelas yaitu benda bulat yang 

terbuat dari karet dan sebagainya untuk bermain-main. 

Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh suatu 

benda yang berkenaan dengan adanya hubungan makna suatu 

kata dengan keadaan di luar bahasa.23 Makna asosiatif ini juga 

digunakan sebagai lambang oleh suatu kelompok masyarakat 

tertentu.  

Contoh: 

Kata putih berasosiasi dengan maka ‘kesucian’, 

‘kebenaran’, ataupun ‘kebaikan’.  

 

Kata srikandi yang digunakan sebagai perlambangan 

‘kepahlawanan perempuan’.  

Makna asosiatif ini terkadang digunakan untuk 

memperkuat stereotip, kekerasan, atau merendahkan 

(subordinasi) terhadap seseorang yang dapat berdampak 

merugikan orang yang dimaksudkan.  

Contoh: 

Kata janda memiliki makna seorang perempuan yang 

sudah bercerai, namun juga memiliki makna asosiatif 

yang negatif bagi sebagian masyarakat. 

Uraian beberapa makna di atas hanyalah sedikit dari 

beragam jenis makna yang ada dalam bahasa Indonesia. Untuk 

                                                             
23 Ibid. 



 

61 
 
 

 

 

pemahaman yang lebih mendalam perlu adanya studi khusus 

terutama tentang makna kata. 

 

D. Pola Hubungan Makna Kata  

Selain beberapa makna yang telah dijelaskan pada subbab 

di atas, terdapat pula beberapa hal terkait dengan makna kata 

yang perlu dijelaskan dalam bab ini.  

 

1. Sinonim 

Sinonim seringkali disebut untuk menunjukkan keadaan 

dua kata atau lebih yang memiliki kemiripan makna. 

Dikatakan memiliki makna yang mirip sebab dalam ilmu 

bahasa yang murni, sebenarnya tidak diakui adanya sinonim 

karena tiap kata memiliki makna atau nuansa makna yang 

berlainan. Namun karena tujuan-tujuan praktis guna 

mempercepat pemahaman makna suatu kata, istilah sinonim 

ini digunakan. Keraf (2002) sendiri memberikan batasan 

terhadap sinonim sebagai (1) telaah mengenai bermacam-

macam kata yang memiliki makna yang sama, (2) keadaan dua 

kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Kedua 

batasan ini mengacu definisi etimologis sinonim yaitu syn 

yang berarti sama dan anoma yang berarti nama.24  

Contoh:  

gembira = senang 

putri = perempuan 

                                                             
24 Gorys Keraf. Op.Cit. h. 34. 
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putra = laki-laki 

ahli = pakar 

  

2. Antonim 

Istilah antonim digunakan untuk menyebut dua kata atau 

lebih yang memiliki makna berlawanan. Antonim adalah relasi 

antarmakna yang wujud logisnya sangat berbeda atau 

bertentangan. Antonim dalam bahasa Indonesia pun tidak 

terbatas pada satu model saja namun terdapat beragam 

perbedaan klasifikasi antonim.25 Namun menurut hemat 

penulis dalam buku ini tidak perlu dirincikan beragam pola 

keantoniman kata yang ada. Hal ini didasarkan pada tuntutan 

kompetensi akhir bab tentang diksi ini sehingga dirasa cukup 

dengan penyajian definisi dan contoh yang berlaku secara 

umum. Adapun beberapa contoh kata yang memiliki makna 

berlawanan adalah sebagai berikut. 

Contoh:  

gagal >< berhasil 

tinggi >< rendah 

panjang >< pendek 

 

3. Homonim, Homofon, dan Homograf  

“Homonim adalah hubungan di antara dua kata (atau 

lebih), sedemikian rupa sehingga bentuknya sama namun 

                                                             
25 Gorys Keraf. Op.Cit. h. 35. 
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maknanya berbeda”.26 Selain kesamaan bentuk, pengucapan 

kata yang berhomonim ini juga sama. Dengan kata lain, 

homonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki tulisan dan 

pengucapan yang sama namun maknanya berbeda.  

Contoh:  

a. Ani membaca delapan halaman buku baru yang ia beli. 

b. Para korban gempa Lombok dibantu relawan 

membersihkan halaman rumah mereka dari puing-

puing reruntuhan.  

Pada kedua contoh kalimat di atas terdapat kata 

berhomonim yaitu kata halaman. Kata halaman pada kalimat 

tersebut memiliki tulisan dan cara pengucapan yang sama 

namun makna kedua kata ini berbeda. Halaman pada contoh 

(a) bermakna muka dari lembaran buku (majalah, surat kabar, 

dan sebagainya). Sedangkan halaman pada contoh (b) 

bermakna pekarangan rumah (sekolah dan sebagainya); tanah 

di sekitar rumah (sekolah dan sebagainya).27 

Selain homonim, terdapat pula istilah homofon yang 

berarti dua kata atau lebih yang memiliki cara pengucapan 

yang sama, namun tulisan dan maknanya berbeda. Istilah ini 

berasal dari kata homo yang berarti sama, dan fon yang berarti 

bunyi.  

Contoh: 

                                                             
26 J.W.M. Verhaar, Asas-Asas Linguistik Umum, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press), 1996, h. 395. 
27 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.IV  (Jakarta: PT 

Gramedia), 2013, h. 476. 
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a. Setiap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak 

harus diberikan sanksi yang tegas. 

b. Meski masih muda, prestasi Siti sangat banyak 

sehingga pimpinan perusahan tidak pernah sangsi 

dengan hasil kerjanya. 

Pada kedua contoh kalimat di atas terdapat kata 

berhomofon yaitu sanksi (a) dan sangsi (b). Kedua kata ini 

diucapkan dengan bunyi yang sama meski tulisannya berbeda. 

Selain tulisan, makna kedua kata ini juga berbeda. Sanksi pada 

contoh kalimat (a) bermakna tanggungan (tindakan, hukuman, 

dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian 

atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, 

perkumpulan, dan sebagainya).28 Sedangkan sangsi pada 

contoh kalimat (b) bermakna bimbang;ragu-ragu.29  

Selain homonim dan homofon terdapat pula istilah 

homograf. Istilah homograf diambil dari dua kata yaitu homo 

yang berarti sama dan graph yang berarti tulisan. Dengan 

demikian, homograf dapat diartikan sebagai peristiwa 

kebahasaan yang menyangkut dua kata atau lebih yang 

memiliki tulisan yang sama namun cara pengucapan dan 

maknanya berbeda.  

Contoh: 

a. Setiap tanggal 28 Oktober semua pelajar dan 

mahasiswa mengikuti apel bendera dalam rangka 

memperingati peristiwa Sumpah Pemuda.  

                                                             
28 Ibid, 1224. 
29 Ibid, 1223. 
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b. Mengonsumsi buah apel dapat meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran tubuh.  

Kedua contoh kalimat di atas memuat kata berhomograf 

yaitu kata apel. Kata apel pada contoh (a) bermakna upacara 

sedangkan kata apel pada contoh (b) bermakna buah apel30 

 

4. Hipernim dan Hiponim 

Hubungan kehiponiman dalam pasangan kata adalah 

hubungan antara yang lebih kecil (secara ekstensional) dan 

lebih besar (secara ekstensional pula).31 Artinya dalam 

pembahasan ini terdapat dua istilah untuk menunjukkan posisi 

suatu kata yaitu hiponim (kata khusus) dan hipernim (kata 

umum). Hiponim dan hipernim berkaitan satu sama lain 

sehingga terkadang pembahasan keduanya tidak dipisahkan. 

Arti dari hiponim adalah kata khusus, sedangkan hipernim 

adalah kata umum. Kata-kata yang tergolong dalam hipernim 

melingkupi suatu kelompok kata tertentu. Namun demikian, 

suatu kata hiponim bisa jadi merupakan hipernim dari kata lain 

selama kata tersebut masih memiliki cakupan makna yang 

lebih luas daripada yang lainnya.  

Contoh: 

Hipernim buah-buahan memiliki beberapa hiponim yaitu: 

jeruk, apel, semangka, nangka, durian, jambu, mangga, 

dan lain-lain. Hiponim mangga dalam contoh tersebut 

                                                             
30 Ibid, 80. 
31 J.W.M. Verhaar, Op. Cit. h. 396. 
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menjadi hipernim dari:manalagi, harum manis, golek, 

madu, dan lain-lain.  

 

5. Polisemi 

Polisemi merupakan istilah yang lazim digunakan untuk 

menyatakan kata atau bisa juga frasa yang memiliki makna 

lebih dari satu.32  Untuk memperjelas perihal polisemi perlu 

disajikan contoh kata berpolisemi dalam bahasa Indonesia 

sebagaimana yang dicontohkan Chaer (2002). 

Contoh: 

Kata kaki memiliki komponen makna antara lain: (1) 

anggota tubuh manusia (juga binatang), (2) terletak di 

sebelah bawah, (3) berfungsi sebagai penopang untuk 

berdiri. Komponen makna (1) adalah makna asal atau 

makna yang sesuai dengan referen, atau juga makna 

leksikal. Dalam perkembangannya komponen makna (2) 

dan (3) menjadi makna tersendiri, tidak lagi bermakna 

sebagaimana disebut pada nomor (1) sehingga kita 

mengenal adanya kaki gunung atau kaki bukit karena 

letaknya di bawah. Selain itu kita mengenal kaki meja 

karena berfungsi sebagai penopang pada meja. Dengan 

demikian, sesuatu yang letaknya di bawah dan sesuatu 

yang berungsi sebagai penopang disebut kaki.  

 

II. Rangkuman  

 

                                                             
32 Abdul Chaer, Op. Cit., h. 101. 
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Diksi adalah pilihan kata tertentu yang tepat sehingga 

mampu mengungkapkan maksud pembicara atau penulis. 

Namun demikian, istilah diksi tidak hanya digunakan untuk 

menyatakan kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan 

suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan frasa, 

gaya bahasa, dan ungkapan.  

Keraf (2008) memberikan tiga simpulan utama mengenai 

diksi (1) Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata 

mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, 

bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat 

atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya 

mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. (2) 

Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara 

tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin 

disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang 

sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki 

kelompok masyarakat pendengar. (3) Pilihan kata yang tepat 

dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah 

besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. 

Adapun syarat-syarat ketepatan pilihan kata (diksi). (1) 

Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. (2) 

Membedakan secara cermat makna kata yang hampir 

bersinonim. (3) Membedakan secara cermat kata yang mirip 

ejaannya. (4) Menghindari kata-kata ciptaan sendiri. (5) 

Mewaspadai penggunaan imbuhan asing terutama kata-kata 

asing yang menggunakan imbuhan asing tersebut. (6) 

Menggunakan kata-kata kerja yang memiliki kata depan secara 

idiomatis. (7) Menggunakan kata umum dan kata khusus 

secara cermat. (8) Menggunakan kata yang berubah makna 
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dengan cermat. (9) Menggunakan dengan cermat kata-kata 

indra yang menunjukkan persepsi yang khusus. (10) 

Memperhatikan kelangsungan pilihan kata. 

Beberpa penggolongan makna dalam bahasa Indonesia 

antara lain: (1) makna leksikal dan makna gramatikal, (2) 

makna referensial dan nonreferensial, dan (3) makna 

konseptual dan makna asosiatif, dan lain-lain. Selain beberapa 

jenis makna, terdapat pula beberapa hal terkait dengan 

hubungan makna kata yaitu: (1) sinonim, (2) antonim, (3) 

homonim, homofon, dan homograf, (4) hipernim dan hiponim, 

dan (5) polisemi 

 

III. Latihan dan Tugas 

 

1. Uraikan pemahaman Anda tentang diksi! 

2. Sebutkan syarat-syarat dalam pemilihan kata (diksi)! 

3. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis makna kata dan 

buatkan dalam contoh kalimat! 

4. Sebutkan dan jelaskan beberapa hubungan makna kata 

dan buatlah contohnya dalam kalimat yang mengandung 

keadilan dan ketidakadilan gender! 

5. Tuliskan contoh kata-kata (diksi) yang digunakan dalam 

media cetak atau elektronik yang mengandung 

ketidakadilan gender!   
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BAB IV 

TATA KALIMAT 

Standar Kompetensi 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu 

menggunakan kalimat efektif dalam menyampaikan gagasan, 

pesan, dan informasi baik dalam kalimat lisan maupun 

tulisan. 

  

Indikator  

1. Mampu menjelaskan batasan pengertian kalimat. 

2. Mampu menjelaskan jenis-jenis kalimat berdasarkan 

beberapa klasifikasi. 

3. Mampu menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. 

4. Mampu menjelaskan syarat kalimat efektif dan 

menerapkannya dalam bahasa lisan maupun tulis. 

 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Batasan dan Ciri-Ciri Kalimat 

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan 

atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh.33 

Dikatakan satuan bahasa terkecil yang mampu menyampaikan 

makna secara utuh sebab unsur bahasa yang lebih kecil dari 

kalimat (seperti kata dan frasa) tidak mampu menyampaikan 

makna secara utuh. Ahli lain berpendapat bahwa kalimat 

                                                             
33 Hasan Alwi, dkk., Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2003), h. 311. 
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merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan 

menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain.34 Penjelasan ini melihat 

kalimat berdasarkan kesiapan sebuah kalimat menjadi media 

pengungkapan gagasan seseorang untuk kepada orang lain. 

Definisi kalimat  juga didefinisikan berdasarkan komposisi 

pembentuknya sebagaimana dikemukakan Chaer (2007). 

Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen 

dasar, yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan 

konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi 

final.35  

Pengertian kalimat yang dirumuskan pakar bahasa di atas 

merujuk pada satu kesimpulan bahwa sebuah ujaran disebut 

sebagai kalimat jika ujaran tersebut telah memiliki makna 

yang utuh dan siap dikomunikasikan atau disampaikan kepada 

orang lain. Keutuhan sebuah makna kalimat dapat ditentukan 

oleh kelengkapan unsur yang membentuk suatu kalimat. 

Unsur-unsur pembentuk kalimat inilah yang disebut sebagai 

konstituen dasar dalam definisi  kalimat yang diutarakan oleh 

Chaer (2007). Selain unsur pembentuk yang lengkap, Chaer 

juga menekankan adanya intonasi final dalam sebuah kalimat. 

Intonasi final dalam suatu kalimat akan terlihat pada bahasa 

lisan. Sedangkan dalam bahasa tulis, intonasi final ditandai 

dengan tanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru.  Intonasi 

final ini menjadi ciri atau pembeda suatu kalimat dengan 

kalimat yang lain.  

                                                             
34 Gorys Keraf, Komposisi, (Ende Flores: Nusa Indah, 2004), h. 38. 
35 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 

h. 240. 
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Kalimat-kalimat yang digunakan oleh seseorang dalam 

berkomunikasi lisan maupun tertulis haruslah jelas, tidak 

menimbulkan multitafsir, serta memenuhi kaidah berbahasa 

yang baik dan benar. Ditinjau dari segi isinya, kriteria kalimat 

yang diproduksi dalam berbahasa adalah kalimat yang tidak 

merendahkan orang lain, tidak berisi ujaran kebencian, 

pelecehan, dan kekerasan verbal lainnya. Dengan kata lain, 

dalam berkomunikasi, seseorang haruslah menggunakan 

kalimat efektif. Kefektifan sebuah kalimat dilihat dari seberapa 

jauh kalimat tersebut berhasil mencapai sasarannya.   

 

B. Jenis Kalimat 

Jenis kalimat dapat dibedakan berdasarkan berbagai 

kriteria sehingga dapat ditemukan berbagai istilah untuk 

menamai jenis-jenis kalimat tersebut. Berikut ini akan 

dirincikan beberapa jenis kalimat berdasarkan beberapa 

kriteria sebagaimana yang dipaparkan oleh Maimunah 

(2007:10).36 

 

1. Berdasarkan Isinya 

Berdasarkan isinya, kalimat dibagi menjadi beberapa 

jenis. 

a) Kalimat Berita 

 

                                                             
36 Siti Annijat Maimunah, Buku Pintar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), h. 10. 
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Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan oleh 

penutur untuk menyampaikan informasi atau berita. Bentuk 

kalimat berita dapat berupa kalimat aktif, kalimat pasif, 

kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan lain sebagainya. 

Kalimat berita dalam bahasa lisan diujarkan dengan intonasi 

datar sedangkan dalam bahasa tulis diakhiri oleh tanda baca 

titik (.). Namun demikian, baik pada bahasa lisan maupun 

tertulis, isi kalimat berita merupakan informasi atau berita.  

Contoh: 

a. Ibu berangkat ke kantor mengendarai mobil. 

b. Muhamad Zohri menjadi bukti bahwa anak bangsa ini 

mampu berprestasi di tingkat dunia. 

c. Qholylla Ardillah pembalap perempuan dengan 

segudang prestasi. 

d. Pembagian vitamin gratis pada balita dilakukan setiap 

bulan Februari dan Agustus. 

 

b) Kalimat Tanya  

Kalimat tanya adalah yang digunakan oleh penutur untuk 

mendapatkan informasi dari mitra tutur. Kalimat ini menuntut 

adanya reaksi berupa jawaban atas pertanyaan penutur karena 

isinya berupa   pertanyaan. Kalimat tanya dalam bahasa lisan 

diakhiri dengan intonasi meninggi sedangkan dalam bahasa 

tulis diakhiri dengan tanda baca tanya (?). Kalimat tanya 

dibuat dengan menggunakan kata tanya seperti: apa, siapa, 

mengapa, bagaimana, dimana, kapan dan lain-lain. 

Contoh: 
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a. Siapa nama pahlawan nasional dari Nusa Tenggara 

Barat? 

b. Kapan pelantikan gubernur Khofifah dilakukan? 

 

c) Kalimat Perintah 

Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan penutur 

untuk melarang, menyuruh, atau mengajak mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu. Kalimat perintah menggunakan intonasi 

akhir menurun pada bahasa lisan sedangkan pada bahasa tulis 

diakhiri dengan tanda baca seru (!).  

Contoh: 

a. Jangan pernah menganggap perempuan itu tidak 

mampu melakukan hal-hal besar! 

b. Belajarlah dengan baik supaya cita-citamu tercapai! 

c. Stop tindakan kekerasan dalam rumah tangga! 

d. Marilah kita tanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan 

Negara kita! 

 

d) Kalimat Seru 

Kalimat seru adalah kalimat yang berisi ungkapan 

perasaan emosi yang kuat, takjub, atau spontan dari seorang 

penutur. Kalimat ini diucapkan dengan intonasi naik pada 

bahasa lisan sedangkan dalam bahasa tulis diakhiri dengan 

tanda baca seru (!) atau tanda baca titik (.). 

Contoh:  

a. Alangkah besarnya pengorbanan ibu itu. 
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b. Tanggung jawab ayah sungguh besar! 

 

2. Berdasarkan Peran Subjeknya 

Ditinjau dari peran subjeknya, kalimat juga dapat dibagi 

menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif.  

 

a) Kalimat Aktif 

Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan 

suatu tindakan atau perbuatan. Kalimat aktif ditandai dengan 

prefiks atau awalan me-, dan ber-, pada predikat kalimatnya 

untuk menunjukkan subjek pada kalimat tersebut melakukan 

suatu perbuatan. Sebagaimana pernah disinggung pada subbab 

sebelumnya bahwa kalimat aktif bisa berupa kalimat berita.  

Contoh: 

a. Sulthanah Shafiatuddin memimpin Kerajaan Aceh 

Darussalam pada tahun 1636–1641. 

b. Gajah Mada bertekad menyatukan nusantara melalui 

Sumpah Palapa. 

c. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi memimpin 

delegasi pembebasan TKI di luar negeri. 

 

b) Kalimat Pasif 

Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai 

suatu perbuatan. Kalimat ini ditandai dengan prefiks atau 

awalan di- dan ter- pada predikatnya. Kalimat pasif juga dapat 

digunakan untuk membuat kalimat berita.  
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Contoh:  

a. Penghargaan SEA Write Award diberikan kepada Nh. 

Dini.  

b. Novel Laskar Pelangi ditulis Andrea Hirata.  

c. Beberapa film terinspirasi dari buku karya Asma 

Nadia. 

Kalimat aktif dapat diubah menjadi kalimat pasif dengan 

(a) mengubah awalan me- pada predikat kalimat aktif menjadi 

awalan di- pada kalimat pasif, (b) mengganti subjek pada 

kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif dan objek pada 

kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif, (c) 

menambahkan kata oleh setelah predikat pada kalimat pasif. 

Namun tambahan kata oleh tersebut sifatnya tidak harus. 

Contoh:  

Kalimat aktif : JK Rowling menulis buku Harry Potter 

Kalimat pasif : Buku Harry Potter ditulis (oleh) JK 

Rowling 

 

3. Berdasarkan Kelas Kata Predikatnya 

Berdasarkan kelas kata predikatnya, kalimat dapat 

dibedakan menjadi kalimat verba, kalimat nomina, kalimat 

ajektifa, dan kalimat adverbia. 

a) Kalimat Verba 

Kalimat verba adalah kalimat yang predikatnya berupa 

kata kerja.  
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Contoh: 

a. Ayu Utami menulis puisi sejak bangku SMP 

b. Presiden RI mengunjungi korban gempa Lombok    

 

b) Kalimat Nomina 

Kalimat nomina adalah kalimat yang predikatnya berupa 

kata benda.  

Contoh:  

a. Ibu saya polisi   

b. Ayah saya tentara 

c. Saya mahasiswa   

d. Riko pedagang 

 

c) Kalimat Ajektifa 

Kalimat ajektifa adalah kalimat yang predikatnya berupa 

kata sifat.  

Contoh: 

a. Menara itu tinggi 

b. Ali rajin 

c. Ira tegas 

 

C. Kriteria Kalimat Efektif 

Setelah mempelajari ragam kalimat berdasarkan beberapa 

kriteria di atas, dapat diambil satu kesimpulan bahwa kalimat 

dengan ragam apa pun haruslah efektif.  
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Ramlan (dalam Satata, 2012) menjelaskan bahwa kalimat 

efektif adalah kalimat yang mempunyai kemampuan untuk 

menciptakan gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau 

pendengar seperti yang ada dalam pikiran penulis atau 

pembicara.37 Senada dengan definisi yang dikemukakan 

Ramlan di atas, Kurniawan (2016) menjelaskan bahwa kalimat 

efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan penulis 

atau pembicara sedemikian rupa sehingga pembaca atau 

pendengar memahami gagasan yang sama.38 Definisi ini 

berarti bahwa sebuah kalimat dikatakan efektif jika kalimat 

tersebut mampu menyampaikan pesan atau pikiran yang sama 

dari pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca. 

Kefektifan sebuah kalimat ditentukan oleh ketepatan gagasan 

yang disampaikan penulis atau pembicara kepada pembaca 

atau pendengar. Jika gagasan yang disampaikan sudah tepat, 

pembaca atau pendengar dengan mudah akan dapat memahami 

kalimat tersebut. 

Dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis, pembicara atau 

penulis harus memperhatikan kalimat yang dihasilkan 

sehingga tidak terjadi multitafsir. Selain itu, perlu juga 

diperhatikan kaidah-kaidah pemakaian bahasa yang benar 

sehingga efektifitas kalimat dalam berkomunikasi dapat 

terbangun.  

Pada penjelasan di atas telah disinggung bahwa dalam 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, kalimat-kalimat 

                                                             
37 Sri Satata, dkk., Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 105. 
38 Khaerudin Kurniawan, Bahasa Indonesia Keilmuan untuk 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: Refika Aditama, 2016), h. 59. 
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yang disampaikan harus efektif sehingga tujuan komunikasi 

dapat dicapai. Pada bagian ini akan diuraikan syarat kalimat 

efektif. Arifin (dalam Satata dan Suswandari, 2012) 

merincikan sedikitnya tujuh syarat sebuah kalimat efektif 

yaitu: a) kesepadanan struktur, b) kesejajaran atau keparalelan, 

c) ketegasan, d) kehematan, e) kecermatan, f) kepaduan, dan 

g) kelogisan. Syarat-syarat ini diuraikan dalam penjelasan 

berikut. 

 

a) Kesepadanan Struktur  

Kesepadanan struktur yang dimaksud dalam syarat 

kalimat efektif ini adalah keseimbangan antara pikiran dan 

atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. 

Kesepadanan struktur kalimat ini ditandai dengan: 1) kalimat 

memilki subjek dan predikat, 2) kalimat tidak memilik subjek 

yang ganda, 3) predikat kalimat tunggal tidak didahului oleh 

kata yang. 

Contoh struktur kalimat yang tidak sepadan:  

a. Bagi perempuan memiliki peluang besar untuk menjadi 

anggota DPR baik kabupaten/kota, provinsi, maupun 

pusat. 

b. Proses evakuasi korban itu warga dibantu juga oleh 

organisasi Pemberdayaan Perempuan. 

c. UU tentang kuota 30% caleg perempuan yang sudah 

disahkan. 

Kalimat a pada contoh di atas tidak memiliki fungsi 

subjek dan predikat yang jelas. Hilangnya fungsi subjek dan 
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predikat pada kalimat tersebut disebabkan oleh penggunaan 

kata hubung di awal kalimat yaitu kata bagi. Oleh karena itu, 

untuk mendapatkan kejelasan fungsi subjek dan predikat 

dalam sebuah kalimat hendaknya menghindari penggunaan 

kata hubung seperti: bagi, dalam, untuk, dan, pada di depan 

subjek.  

Kalimat b pada contoh di atas juga tidak memenuhi syarat 

sebagai kalimat efektif karena pada kalimat tersebut terdapat 

subjek ganda yaitu proses evakuasi korban dan warga. 

Kehadiran subjek ganda pada kalimat tersebut menyebabkan 

kekaburan makna dalam kalimat tersebut. Keefektifan kalimat 

b dapat dibentuk dengan mengubah fungsi subjek pada unusr 

proses evakuasi korban menjadi fungsi lain yaitu fungsi 

keterangan. 

Kalimat c pada contoh di atas juga merupakan kalimat 

tidak efektif karena predikat pada kalimat tersebut didahului 

oleh kata yang. Kata yang pada kalimat tersebut juga dapat 

menghilangkan fungsi subjek pada kalimat tunggal. 

Seharusnya kata yang dapat dipakai sebagai keterangan 

pewatas pada kalimat majemuk. Ketiga contoh kalimat di atas 

dapat diperbaiki dengan mengubah bentuknya menjadi kalimat 

berikut. 

a.1. Perempuan memiliki peluang besar untuk menjadi 

anggota DPR baik kabupaten/kota, provinsi, maupun 

pusat. 

b.1. Proses evakuasi korban itu dibantu juga oleh 

organisasi Pemberdayaan Perempuan. 
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b.2. Warga dibantu juga oleh organisasi Pemberdayaan 

Perempuan. 

b.3. Dalam proses evakuasi korban itu, warga dibantu juga 

oleh organisasi Pemberdayaan Perempuan. 

b.4. Warga dibantu juga oleh organisasi Pemberdayaan 

Perempuan dalam proses evakuasi korban itu. 

c.1. UU tentang kuota 30% calon anggota legislatif 

perempuan sudah disahkan.    

 

b) Kesejajaran atau Keparalelan 

Kesejajaran atau keparalelan yang dipersyaratkan dalam 

kalimat efektif berarti bahwa penggunaan bentuk dalam 

kalimat tersebut harus sama. Jika bentuk pertama 

menggunakan verba aktif, bentuk berikutnya juga harus 

menggunakan verba aktif. Jika bentuk pertama menggunakan 

nomina, bentuk berikutnya juga harus menggunakan nomina.  

Contoh struktur kalimat yang tidak sejajar:      

a. Peran guru bagi anak selain sebagai pendidik adalah 

pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, dan 

memberikan teladan.  

b. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

karangan ilmiah adalah memilih topik, mengumpulkan 

bahan, menyusun kerangka dan pengembangan 

kerangka menjadi karangan yang baik.  

c. Seluruh korban gempa Lombok telah didata namun 

pemerintah belum memberikan bantuan secara merata. 

Ketiga contoh kalimat di atas tidak memiliki kesejajaran 

atau keparalelan karena tidak menggunakan bentuk kata yang 
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sama dalam kalimatnya. Hal inilah yang menyebabkan 

kalimat-kalimat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai 

kalimat efektif. Perbaikan kalimat-kalimat tersebut agar 

menjadi kalimat efektif adalah sebagai berikut. 

a.1. Peran guru bagi anak selain sebagai pendidik adalah 

pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, dan 

pemberi teladan.  

b.1. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

karangan ilmiah adalah memilih topik, 

mengumpulkan bahan, menyusun kerangka dan 

mengembangkan kerangka menjadi karangan yang 

baik.  

c.1. Seluruh korban gempa Lombok telah didata namun 

belum diberikan bantuan secara merata oleh 

pemerintah. 

 

c) Kehematan 

Kehematan dalam kalimat efektif berarti tidak 

menggunakan kata yang berlebihan karena satu kata dengan 

kata yang lain memiliki makna yang sama sehingga tidak perlu 

digunakan keduanya. Kehematan kalimat dapat dibentuk 

dengan a) menghindari unsur yang sama pada kalimat 

majemuk, b) menghindari bentuk yang memiliki fungsi yang 

sama dalam satu kalimat, c) menghindari penggunaan kata 

ulang setelah kata yang bermakna jamak.  

Contoh struktur kalimat yang tidak hemat: 

a. Ria mahir berbahasa Perancis dan Ria mahir berbahasa 

Belanda. 
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b. Permasalahan gender adalah merupakan masalah yang 

harus kita atasi bersama. 

c. Para warga-warga yang terdampak gempa sudah mulai 

beraktivitas normal. 

Ketidakefektifan kalimat di atas disebabkan adanya 

penggunaan unsur bahasa yang tidak tepat. Kalimat pada 

contoh a tidak efektif karena kalimat tersebut berupa kalimat 

majemuk dengan kedua unsur yang sama. Pembentukan 

kalimat tersebut mengulang unsur subjek dan predikat yang 

sama sehinga terjadi pemborosan kata. Kalimat b juga 

merupakan kalimat tidak efektif karena dalam kalimat tersebut 

terdapat penggunaan kata yang memiliki fungsi yang sama 

yaitu kata adalah dan merupakan. Demikian juga dengan 

kalimat pada contoh c tidak efektif karena penggunaan bentuk 

yang tidak cermat. Pada kalimat tersebut terdapat penggunaan 

kata yang menyatakan makna banyak dan diikuti dengan kata 

ulang.  

Perbaikan ketiga kalimat tersebut agar menjadi kalimat 

efektif dapat dilakukan dengan mengubah bentuk menjadi 

kalimat berikut.  

 

a.1. Ria mahir berbahasa Perancis dan Belanda. 

b.1. Permasalahan gender adalah masalah yang harus kita 

atasi bersama.  

b.2. Permasalahan gender merupakan masalah yang harus 

kita atasi bersama.  

c.1. Para warga yang terdampak gempa sudah mulai 

beraktivitas normal. 



 

83 
 
 

 

 

c.2. Warga-warga yang terdampak gempa sudah mulai 

beraktivitas normal. 

 

d) Kecermatan 

Syarat kecermatan dalam kalimat efektif berarti ketepatan 

dalam penggunaan kata-kata sehingga tidak menimbulkan 

kerancuan atau keambiguan kalimat. Penggunaan kata-kata 

dengan tidak cermat sering menyebabkan kalimat menjadi 

tidak efektif. 

Contoh struktur kalimat yang tidak cermat: 

a. Buku “Bahasa Indonesia Responsif Gender” baru terbit 

tahun ini. 

b. Vokalis grup band yang terkenal itu diundang konser 

ke Inggris. 

Kedua kalimat di atas adalah bentuk kalimat tidak efektif 

karena makna yang terkandung dalam kedua kalimat tersebut 

masih ambigu. Perbaikan kedua kalimat tersebut dapat 

dilakukan dengan mengubah strukturnya sehingga menjadi: 

 

a.1. Buku “Bahasa Indonesia Responsif Gender” yang 

baru terbit tahun ini. 

a.2. Buku “Bahasa Indonesia Responsif Gender” akan 

terbit tahun ini. 

b.1. Vokalis dari grup band yang terkenal itu diundang 

konser ke Inggris. 

 

e) Kelogisan  
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Selain keempat syarat di atas, kalimat efektif juga 

dibangun oleh syarat kelogisan. Artinya, makna yang 

terkandung dalam suatu kalimat harus diterima oleh akal 

karena makna merupakan unsur pembangun dalam berbahasa. 

Berikut ini diberikan contoh kalimat yang tidak logis namun 

sering dijumpai dalam aktivitas berbahasa sehari-hari.  

Contoh struktur kalimat yang tidak logis: 

a. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kasus-kasus 

kekerasan terhadap anak semakin hari semakin 

berkurang. 

b. Buku mata kuliah responsif gender ini mau dicetak dan 

diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)    

c. Acara berikutnya adalah sambutan Menteri KPPPA. 

Waktu dan tempat saya persilakan. 

Sering tidak disadari bahwa pada ketiga contoh kalimat di 

atas terdapat makna yang tidak logis karena sekilas tidak ada 

masalah dalam kalimat-kalimat tersebut. Padahal, ketiga 

kalimat tersebut mengandung makna yang tidak dapat diterima 

oleh akal. Pada kalimat a tentu tidak logis jika kasus-kasus 

kekerasan terhadap anak semakin hari semakin berkurang 

dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah. Sedangkan pada 

kalimat b ketidaklogisan kalimat disebabkan oleh penggunaan 

kata mau. Perasaan mau tentu hanya dimiliki oleh manusia, 

benda mati seperti buku dalam contoh kalimat tersebut tentu 

tidak mempunyai rasa kemauan. Demikian juga dengan contoh 

kalimat c, waktu dan tempat adalah entitas yang tidak mungkin 
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dipersilakan. Mempersilakan hanya bisa dilakukan untuk 

manusia. Dengan demikian, perbaikan ketiga kalimat di atas 

menjadi kalimat efektif dilakukan dengan mengubah bentuk 

kalimat menjadi kalimat-kalimat berikut. 

a.1. Kita patut mengucapkan Alhamdulillah karena kasus-

kasus kekerasan terhadap anak semakin hari semakin 

berkurang. 

b.1. Buku mata kuliah responsif gender ini akan dicetak 

dan diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)    

c.1. Acara berikutnya adalah sambutan Menteri KPPPA. 

Menteri KPPPA saya persilakan. 

 

II. Rangkuman  

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan 

atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat 

merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan 

menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain. Kalimat adalah satuan 

sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang biasanya 

berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, 

serta disertai dengan intonasi final. 

Jenis kalimat dapat dibedakan berdasarkan berbagai 

kriteria yaitu: berdasarkan isinya, berdasarkan peran 

subjeknya, dan berdasarkan kelas kata predikatnya. 

Berdasarkan isinya kalimat dibagi menjadi: (1) kalimat berita, 

(2) kalimat tanya, (3) kalimat perintah, dan (5) kalimat seru. 

Berdasarkan peran subjeknya kalimat dibagi menjadi: (1) 
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kalimat aktif, (2) kalimat pasif. Berdasarkan kelas kata 

predikatnya kalimat dibagi menjadi: (1) kalimat verba, (2) 

kalimat nomina, (3) kalimat ajektifa, dan (4) kalimat adverbia. 

Syarat sebuah kalimat efektif yaitu: (1) kesepadanan 

struktur, (2) kesejajaran atau keparalelan, (3) ketegasan, (4) 

kehematan, (5) kecermatan, (6) kepaduan, dan (7) kelogisan. 

  

III. Latihan dan Tugas 

1. Jelaskan batasan pengertian mengenai suatu kalimat! 

2. Jelaskan keragaman kalimat berdasarkan isinya, peran 

subjeknya, dan kelas kata predikatnya serta buatkan contoh 

masing-masing! 

3. Sebutkan syarat-syarat kalimat efektif! 

4. Buatlah kalimat dengan beberapa kata kunci berikut! 

a. kesetaraan  e. stereotif 

b. partisipasi  f. subordinasi 

c. domestik  g. responsif gender 

d. publik    h. akses  
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BAB V 

TATA PARAGRAF 

Standar Kompetensi 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat 

memahami berbagai jenis paragraf serta mampu menyusun 

paragraf dalam berbagai keperluan penulisan. 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan pengertian paragraf 

2. Mampu mengidentifikasi berbagai jenis paragraf 

3. Mampu menyusun paragraf berdasarkan syarat-syarat 

pembentukan paragraf yang baik. 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Pengertian Paragraf 

Paragraf merupakan kalimat-kalimat yang saling 

berhubungan atau bertalian untuk menjelaskan sebuah gagasan 

pokok atau pikiran utama.39 Definisi yang dikemukakan ahli 

tersebut bermakna bahwa paragraf dibangun oleh kalimat-

kalimat yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk 

mengungkapkan satu gagasan pokok. Ahli lain berpendapat 

bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis-

sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang 

relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam 

                                                             
39 Nunung Yuli Eti, Paragraf, (Klaten: PT Intan Pariwara, 2009), h. 5.  
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keseluruhan karangan.40 Berdasarkan kedua pengertian 

paragraf yang dikemukakan oleh ahli di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa paragraf merupakan kumpulan dari 

beberapa kalimat yang membahas satu gagasan. Dengan kata 

lain, paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang mengandung 

satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas.  

Dalam praktik berbahasa paragraf memiliki kesanggupan 

menyampaikan suatu pesan secara lebih leluasa karena 

komposisinya lebih lengkap jika dibandingkan dengan unsur 

bahasa yang lain seperti kata dan kalimat. Namun demikian, 

komposisi yang lebih komplet ini terkadang dimanfaatkan 

untuk menyampaikan informasi yang tidak valid, berisi 

provokasi, ujaran-ujaran kebencian, pelecehan, bias, atau 

berketidakadilan gender. Paragraf sebagai bentuk bahasa tulis 

sejatinya digunakan untuk menyampaikan gagasan konstruktif. 

Selain itu, bangunan paragraf yang disusun harus didasarkan 

pada kaidah penulisan paragraf yang efektif.  

Kefektifan suatu paragraf ditandai dengan koherensi 

setiap bagian dalam paragraf. Artinya, seluruh kalimat yang 

ada dalam sebuah paragraf harusnya membahas gagasan yang 

sama dan tidak boleh ada dua gagasan dalam satu paragraf. 

Jika gagasan dalam sebuah paragraf lebih dari satu, paragraf 

tersebut merupakan paragraf yang tidak efektif.  

Kalimat utama dalam suatu paragraf berisi ide pokok atau 

gagasan pokok atau pikiran pokok. Sedangkan kalimat 

penjelas berisi gagasan penjelas. Kalimat utama dan kalimat 

                                                             
40 Djago Tarigan, Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan 

Pengembangannya, (Bandung: PT Angkasa, 2008), h. 11. 
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penjelas secara eksplisit tertulis dalam suatu paragraf atau 

bersifat tersurat sedangkan gagasan utama dan gagasan 

penjelas bersifat implisit atau tersirat. Kalimat utama dapat 

menempati posisi yang beragam sesuai dengan jenis paragraf 

yang ingin dibangun. Kalimat utama dapat berposisi di awal 

paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir paragraf, dan 

bahkan pada keseluruhan isi paragraf. Sebagaimana pernah 

disebutkan di atas bahwa isi kalimat disebut gagasan. Dengan 

demikian, letak gagasan utama mengikuti letak kalimat utama, 

letak gagasan penjelas mengikuti letak kalimat penjelas. 

Kalimat utama yang terletak di awal paragraf membentuk 

sebuah paragraf yang disebuf paragraf deduktif. Adapun 

kalimat utama yang terletak di akhir paragraf membentuk 

sebuah paragraf yang disebut paragraf induktif. Selain itu, 

terdapat pula paragraf yang dibentuk dengan posisi kalimat 

utama berada di awal dan di akhir paragraf bahkan terletak di 

seluruh kalimat dalam suatu paragraf. Kalimat utama yang 

terletak di awal dan di akhir paragraf akan membentuk 

paragraf campuran. Sedangkan kalimat utama yang terletak 

pada seluruh bagian paragraf akan membentuk paragraf 

deskripsi dan narasi.  

Pada paragraf deskripsi dan narasi ini, setiap kalimat yang 

membangun paragraf tersebut merupakan kalimat yang setara 

dan berperan sebagai gagasan utama. Selain dapat dilihat dari 

posisi kalimat utamanya, kedua paragraf ini juga digolongkan 

berdasarkan isi dan tujuannya. Dalam buku ini kedua jenis 

paragraf ini digolongkan berdasarkan isi dan tujuannya.  
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B. Jenis-Jenis Paragraf 

Uraian di atas menunjukkan adanya pembagian jenis 

paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Selain 

berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf juga dapat 

dibedakan berdasarkan sifat dan tujuannya. Kedua dasar 

klasifikasi ini akan diuraikan pada penjelasan berikut. 

 

1. Berdasarkan Letak Kalimat Utama 

Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan 

atas paragrfa deduktif, induktif, dan campuran. Berikut 

disajikan contoh paragraf deduktif, induktif, dan campuran 

untuk mempermudah memahami penggolongan paragraf yang 

telah diuraikan.  

 

a. Paragraf Deduktif  

Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya 

terletak di awal paragraf. Paragraf ini dikembangkan dengan 

pola umum khusus. Artinya penyajian paragraf dimulai dengan 

pernyataan umum kemudian dijabarkan oleh kalimat-kalimat 

penjelas yang bersifat khusus. 

Contoh 

Peran-peran besar seorang perempuan dalam 

berbagai bidang kehidupan semakin terlihat. Munculnya 

sastrawan perempuan dengan karya-karya fenomenal 

semisal Asma Nadia, Helvi Tiana Rosa dan lain-lain 

menunjukkan bahwa mereka tidak dapat dipandang 
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sebelah mata. Dalam sejarah kepahlawanan di Negara 

kita, nama-nama seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, Cut 

Meutia, Malahayati, dan Dewi Sartika menjadi bukti 

sejarah tentang peran perempuan dalam perjuangan. 

Perjalanan demokrasi bangsa ini pun turut bercerita 

bahwa perempuan layak menjadi soerang kepala daerah 

bahkan kepala Negara sebagaimana pernah dilakoni 

Megawati Soekarno Putri. 

 

b. Paragraf Induktif 

Paragraf induktif adalah paragraf yagnide pokoknya 

terletak di akhir paragraf. Paragraf ini dikembangkan dengan 

pola khusus umum. Berbeda dengan paragraf deduktif, 

paragraf induktif berangkat dari pernyataan-penyataan khusus 

dan diakhiri dengan pernyataan umum. 

Contoh  

Ketika penjajah mencengkeramkan kekuasaannya di 

tanah air kita, tanah air Indonesia, sebagaimana laki-laki, 

perempuan ternyata tidak tinggal diam. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya pahlawan-pahlawan perempuan yang 

berani menantang kekejaman tirani. R.A Kartini tampil 

dengan diplomasi menulis surat-surat protes sosial 

tentang ketidakadilan gender terutama dalam bidang 

pendidikan dan pekerjaan. Nh. Dini melakukan 

pembelaan terhadap kaum perempuan dengan karya-

karya sastra yang mengispirasi kaum perempuan untuk 

maju. R. Rasuna Said melibatkan dirinya dalam berbagai 

pergerakan pemuda dan meneriakkan keresahan-

keresahannya melalui pidatonya yang berisi. Dengan 
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demikian, nyatalah bahwa perempuan Indonesia mampu 

membuktikan dirinya sebagai bagian dari pendobrak 

tirani. 

 

c. Paragraf Campuran 

Paragraf campuran adalah paragraf yang ide pokoknya 

terletak di awal dan di akhir paragraf. Namun demikian, bukan 

berarti dalam satu paragraf terdapat dua gagasan/ide pokok 

karena kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. 

Pada paragraf ini, kalimat terakhir biasanya sebagai penegas 

gagasan yang telah dimunculkan pada kalimat pertama 

sehingga gagasan/ide pokok paragraf tersebut tetap satu. 

Contoh 

Kebanyakan masyarakat menganggap perempuan 

tidak mampu menjadi pemimpin. Faktanya, perempuan 

sudah banyak yang terlibat dalam dunia politik. Hasil 

pemilihan kepala daerah baru-baru ini menunjukkan 

bahwa beberapa calon perempuan ternyata diunggulkan 

dalam pemilihan. Demikian juga kuota persentase kaum 

perempuan pada lembaga legislatif meski jumlahnya tidak 

lebih dari lima puluh persen, perempuan yang menjadi 

anggota legislatif cukup banyak. Inilah bukti bahwa 

perempuan memiliki kemampuan dalam bidang politik.  

 

2. Berdasarkan Sifat dan Tujuannya 

Selain berdasarkan letak kalimat utamanya, pembagian 

jenis paragraf dapat dilakukan berdasarkan sifat dan tujuannya. 
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Adapun pembagian jenis paragraf berdasarkan sifat dan 

tujuannya sebagai berikut. 

a. Paragraf eksposisi  

Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan 

menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan suatu topik 

kepada pembaca sehingga pembaca mendapatkan suatu 

informasi dari paragraf tersebut. Paragraf eksposisi terdiri atas 

beberapa jenis yaitu eksposisi definisi, eksposisi proses, 

eksposisi sebab akibat, eksposisi ilustrasi, eksposisi 

perbandingan, dan eksposisi klasifikasi.  

Contoh paragraf eksposisi definisi 

Kesetaraan gender adalah seketaraan posisi bagi 

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan 

dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan 

dan berpartisipasi dalam berbagai sendi kehidupan 

bangsa. Kesetaraan gender memberi peluang adanya 

pertukaran peran gender antara laki-laki dan perempuan. 

Baik perempuan maupun laki-laki sama-sama penting 

dalam mengambil peran di ranah domestik dan publik. 

Dengan demikian, kesetaraan gender menuntut adanya 

kesamaan peluang, hak, dan kesamaan peran antara laki-

laki dan perempuan. 

Contoh paragraf eksposisi proses 

Korban gempa Lombok yang rumahnya rusak akan 

mendapatkan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan 

rumahnya. Bantuan tersebut diterima setelah melalui 

beberapa proses. Pertama, unsur pemerintahan tingkat 
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desa melalui kepala dusun dan RT akan mendata warga 

yang rumahnya rusak dengan berbagai kriteria. Kedua, 

dinas PU akan melakukan verifikasi tingkat kerusakan 

rumah warga berdasarkan data yang ada di tingkat desa. 

Ketiga, hasil verifikasi PU disampaikan ke pusat untuk 

selanjutnya tindaklanjuti dalam bentuk pemberian 

bantuan kepada korban gempa. Dalam pendataan yang 

dilakukan, pemerintah menggunakan data terpilah gender 

untuk memastikan perempuan kepala keluarga juga 

mendapat hak yang sama dengan laki-laki kepala 

keluarga. 

Contoh paragraf eksposisi sebab-akibat 

Keyakinan setiap orang akan manfaat pendidikan 

yang dapat mengubah taraf hidup, membentuk pola pikir 

ilmiah, mencegah generasi bodoh, mengoptimalkan 

talenta seseorang dan lain sebagainya semakin tinggi. 

Manfaat ini semakin terasa ketika perubahan zaman yang 

begiitu massif terjadi hingga menyentuh setiap lapisan 

masyarakat. Perubahan zaman yang menuntut adanya 

generasi berpendidikan harus dipenuhi sehingga setiap 

orang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

ada. Menyikapi hal ini, animo masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya baik anak laki-laki maupun anak 

perempuan hingga jenjang pendidikan tinggi semakin 

meningkat yang ditandai dengan semakin tingginya 

jumlah murid baru pada setiap memasuki tahun pelajaran 

yang baru. 

Contoh paragraf eksposisi ilustrasi 
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Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota 

keluarga yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat 

dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam sebuah 

keluarga, suami dan istri dapat membangun kerjasama 

dalam kepemimpinan kolektif, misalnya suami sebagai 

kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab ekonomi 

terhadap semua anggota keluarganya sehingga harus 

mampu menjadi anutan. Seorang istri menjadi kepala 

keluarga dalam urusan pengelolaan keuangan 

keluarganya. Dalam keluarga, rasa saling menyayangi 

dan menghormati antarsemua anggota harus ditanamkan 

dan dirawat secara berkesinambungan.  

Contoh paragraf eksposisi perbandingan  

Sepak bola adalah jenis olahraga yang sangat 

populer dan digemari banyak orang. Tidak peduli usia 

dan gender di kota-kota besar maupun di kampung 

banyak orang menyukai dan memainkan olahraga ini. 

Olahraga ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing 

berjumlah sebelas orang dengan pembagian tugas yang 

beragam. Dalam perkembangannya, olah raga ini 

memiliki varian bernama futsal. Futsal tidak 

membutuhkan lapangan yang luas sebagaimana sepak 

bola pada umumnya, jumlah pemain tiap-tiap tim juga 

lebih kecil yaitu lima orang.  

Contoh paragraf eksposisi klasifikasi      

Pendataan korban gempa Lombok telah dilakukan. 

Berdasarkan data yang didapatkan, tingkat kerusakan 
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rumah warga bervariasi mulai dari rusak ringan, rusak 

sedang, dan rusak berat. Untuk memperbaiki atau 

membangun kembali rumah-rumah yang rusak, 

diperlukan biaya yang beragam sesuai dengan klasifikasi 

kerusakan tersebut. Warga yang rumahnya rusak ringan 

memerlukan biaya hingga lima belas juta rupiah. Warga 

yang rumahnya rusak sedang memerlukan biaya hingga 

empat puluh juta rupiah. Warga yang rumahnya rusak 

berat memerlukan biaya hingga ratusan juta rupiah. 

 

b. Paragraf deskripsi  

Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan 

menggambarkan suatu objek pengamatan yang dapat diamati 

oleh indera. Objek yang dapat dideskripsi dapat berupa benda, 

manusia, tempat, atau suasana. Mendeskripsikan benda dapat 

dimulai dari atas ke bawah, depan ke belakang, samping kiri 

ke kanan dan sebaliknya. Dengan membaca paragraf deskripsi, 

pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan 

langsung apa yang dideskripkan oleh penulis. 

Contoh  

Suasana pagi hari di Taman Udayana sangat sejuk. 

Semilir angin sepoi-sepoi menambah sejuknya udara 

pagi. Warna-warni bunga yang ada di taman membuat 

orang betah duduk. Taman itu dihiasi beberapa patung 

burung bangau putih. Patung-patung itu terlihat sangat 

unik. Di tengah taman terdapat kolam. Di tengah kolam 

terdapat air mancur. Aneka mainan anak-anak turut 

melengkapi Taman Udayana. Setiap hari Minggu pagi 

tempat ini ramai dikunjungi para pejalan kaki menikmati 
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aneka hiburan, pertunjukan, dan kuliner yang 

disuguhkan. 

 

c. Paragraf narasi 

Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan 

menceritakan suatu peristiwa kepada pembaca. Hal-hal yang 

harus ada dalam narasi yang ditulis oleh penulis adalah tokoh, 

persitiwa yang dialami tokoh, dan latar baik latar tempat, 

waktu dan suasana. Paragraf narasi bisa berisi cerita yang 

benar-benar terjadi atau bisa juga berupa cerita fiksi. 

Contoh  

Sekali hari aku datang pula mengupah Kakek. 

Biasanya Kakek gembira menerimaku, karena aku suka 

memberinya uang. Tapi sekali ini Kakek begitu muram. Di 

sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang 

tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke 

depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk 

pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, 

sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau 

cukur tua berserakan di sekitar kaki Kakek. Tidak pernah 

aku melihat Kakek begitu durja dan belum pernah 

salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku 

duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku 

tanya Kakek, “Pisau siapa, Kek?” 
Sumber: Cerpen “Robohnya Surau Kami”, karya A.A. Navis. 

 

d. Paragraf persuasi 
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Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan 

mengajak atau membujuk seseorang untuk bersikap atau 

bertindak sebagaimana yang diinginkan penulis. Untuk 

meyakinkan pembaca, penulis menghadirkan data-data. 

Paragraf persuasi biasanya berisi ajakan, imbauan, atau arahan. 

Paragraf ini ditandai dengan kata-kata ajakan seperti: ayolah 

atau marilah. Paragraf ini biasanya terdapat dalam pidato.  

Contoh  

Perempuan dan anak-anak adalah dua entitas yang 

menentukan perjalanan hidup suatu bangsa. Mengapa 

demikan? Karena kesuksesan pemimpin dapat terwujud 

dengan adanya dukungan perempuan. Perempuan 

merupakan madrasah pertama dan utama bagi anak. 

Sementara itu, anak-anak merupakan asset bagi suatu 

bangsa. Anak-anak hari ini adalah pemimpin bangsa di 

masa depan. Namun dalam kenyataannya, perempuan dan 

anak-anak sering menjadi sasaran kekerasan. Bagaimana 

seorang perempuan menyiapkan generasi penerus bangsa 

jika sering kali mendapatkan kekerasan dalam berbagai 

bentuknya? Menyadari pentingnya kontribusi perempuan 

dan anak-anak bagi suatu bangsa, marilah kita 

berpartisipasi dan berkontribusi dalam menghentikan 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-

anak. 

 

e. Paragraf Argumentasi 

Paragraf argumentasi adalah yang bertujuan meyakinkan 

pembaca mengenai suatu hal yang diperkuat dengan argumen 

atau pendapat. Untuk memperkuat argumen penulis dalam 
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paragraf tersebut, perlu ditambahkan dengan data-data 

pendukung. Paragraf argumentasi hampir sama dengan 

paragraf persuasi namun paragraf argumentasi tidak harus 

menggunakan kata-kata ajakan. 

Contoh  

Menjadi pribadi yang mandiri dalam berbagai hal 

merupakan kekayaan yang berharga yang dimiliki setiap 

orang. Tidak terkecuali bagi seorang perempuan. Salah 

satu bentuk kemandirian yang perlu dimiliki sebagai 

bekal dalam menjalani hidup yang terkadang menemukan 

permasalahan yang begitu kompleks adalah kemandirian 

finansial. Data yang dilansir Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung (MA) menyebutkan, dari 285.184 

perkara perceraian yang terjadi pada 2018, sebanyak 

67.891 kasus (24%) karena masalah finansial. Untuk 

mengantisipasi masalah tersebut, kemandirian finansial 

akan menjadi bekal literasi keuangan pribadi. Terbiasa 

melek dengan kemandirian finansial akan membantu 

menyiapkan diri tidak bergantung lagi secara finansial 

pada suami. Jadi, siapa bilang jadi perempuan karir itu 

tidak baik?  

  

C. Syarat-Syarat Pembentukan Paragraf 

Suatu paragraf membutuhkan empat aspek untuk menjadi 

satu bangunan paragraf yang baik yaitu: kesatuan, kepaduan, 



 

100 
 
 

 

 

kelengkapan, dan kebahasaan41  Keempat aspek ini diuraikan 

pada penjelasan di bawah ini. 

1. Kesatuan 

Kesatuan sebagai syarat paragraf yang baik berarti bahwa 

paragraf yang dibangun haruslah memilki satu ide pokok yang 

dijabarkan dalam beberapa kalimat baik berposisi sebagai 

kalimat utama maupun kalimat penjelas. Artinya, semua 

kalimat yang membentuk paragraf tersebut hendaknya berisi 

tentang satu topik. Kalimat yang tidak mendukung ide pokok 

paragraf disebut kalimat sumbang.  

2. Kepaduan 

Suatu paragraf dikatakan padu jika kalimat-kalimat yang 

digunakan mampu mengungkapkan gagasan secara teratur dan 

tidak menyimpang dari gagasan utamanya. Paragraf yang padu 

akan mudah dipahami oleh pembaca sebab terdapat hubungan 

antara gagasan utama dan gagasan penjelas. Hubungan 

antarkalimat yang digunakan dalam membentuk suatu paragraf 

secara kompak mendukung gagasan utama. Kepaduan suatu 

paragraf dilihat dari kepaduan makna (koherensi) dan 

kepaduan bentuk (kohesi). 

Kepaduan makna (koherensi) berarti bahwa dalam suatu 

paragraf terdapat hubungan logis antara gagasan yang 

dikemukakan pada kalimat-kalimat yang satu dengan kalimat 

yang lainnya. Sementara itu, kepaduan bentuk (kohesi) berarti 

bahwa penggunaan kata-kata kunci yang sama dalam kalimat 

                                                             
41 Nunung Yuli Eti. Op.Cit. h. 11-17. 
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sehingga memperlihatkan adanya hubungan. Selain 

penggunaan kata-kata kunci, kepaduan bentuk (kohesi) 

didapatkan dengan penggunaan kata ganti (pronomina), 

penggunaan penanda koreferensi, dan penggunaan konjungsi 

yang  tepat.  

3. Kelengkapan  

Kelengkapan suatu paragraf dilihat dari kecukupan 

kalimat-kalimat penjelas dalam menunjang kejelasan kalimat 

utama. Suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika paragraf 

tersebut hanya berisi kalimat utama dan tidak ditunjang oleh 

keberadaan kalimat-kalimat penjelas. 

4. Kebahasaan 

Paragraf yang baik harus disusun menggunakan bahasa 

yang baik dan benar. Bahasa yang baik mengacu pada konteks 

situasi dan kondisi. Untuk keperluan-keperluan ilmiah dan 

formal, paragraf harus disusun dengan bahasa yang formal. 

Sebaliknya, untuk keperluan-keperluan yang sifatnya 

nonformal, paragraf yang ditulis bisa menggunakan ragam 

nonformal. Sementara itu, bahasa yang benar mengacu pada 

konteks kaidah kebahasaan misalnya penggunaan huruf 

kapital, pilihan kata, tanda baca dan lain-lain. Penggunaan 

unsur-unsur kebahasaan secara cermat akan menghasilkan 

kalimat efektif. Selanjutnya kalimat efektif akan menghasilkan 

paragraf yang satu padu.   

 

II. Rangkuman  
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Paragraf merupakan kalimat-kalimat yang saling 

berhubungan atau bertalian untuk menjelaskan sebuah gagasan 

pokok atau pikiran utama. Paragraf adalah seperangkat kalimat 

tersusun logis-sistematis yang merupakan satu kesatuan 

ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok 

yang terisrat dalam keseluruhan karangan. Paragraf merupakan 

kumpulan dari beberapa kalimat yang membahas satu gagasan. 

Dengan kata lain, paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang 

mengandung satu kalimat utama dan beberapa kalimat 

penjelas. 

Penggolongan paragraf dapat dilakukan berdasarkan letak 

kalimat utamanya dan sifat atau tujuannya. Berdasarkan letak 

kalimat utamanya paragraf dibedakan atas paragraf deduktif, 

induktif, dan campuran. Sedangkan berdasarkan sifat dan 

tujuannya, paragraf digolongkan menjadi: paragraf eksposisi, 

deskripsi, narasi, persuasi, dan argumentasi.  

Suatu paragraf membutuhkan empat aspek untuk menjadi 

satu bangunan paragraf yang baik yaitu: kesatuan, kepaduan, 

kelengkapan, dan kebahasaan. 

 

III. Latihan dan Tugas 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf! 

2. Sebutkan jenis-jenis paragraf bersarkan letak kalimat 

utamanya dan berdasarkan sifat dan tujuannya! 

3. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat menjadi paragraf 

yang baik! 
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4. Buatlah satu contoh paragraf persuasi bertema “Mencegah 

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-Anak”! 
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BAB VI 

PENULISAN KARYA ILMIAH 

Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa memiliki 

pengetahuan yang benar mengenai konsep penulisan karya 

ilmiah.  

 

Indikator  

1. Mampu menjelaskan pengertian karya ilmiah. 

2. Mampu menjelaskan ciri-ciri karya ilmiah. 

3. Mampu menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. 

4. Mampu menjelaskan sistematika penulisan karya ilmiah. 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Pengertian Karya Ilmiah 

Kebermanfaatan suatu pengetahuan dilihat pada 

penerapannya dalam kehidupan. Kebermanfaatan inilah yang 

menjadi dasar seorang ilmuan melakukan berbagai penelitian 

mutakhir. Penerapan hasil penelitian akan dapat terwujud 

bilamana hasil penelitian tersebut disampaikan kepada orang 

banyak baik secara lisan maupun tulis. Penyampaian hasil 

penelitian secara lisan dapat dilakukan dengan ceramah, 

pidato, orasi, presentasi, dan lain-lain sedangkan penyampaian 

secara tulis dapat dilakukan melalui karya tulis.  

Secara umum, kita mengenal dua jenis karya tulis 

berdasarkan sifatnya yaitu karya tulis fiksi dan non fiksi atau 
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karya tulis ilmiah. Meski demikian, Finoza (dalam Satata dan 

Suswandari, 2012) mengklasifikasikan karangan menjadi tiga 

kategori berdasarkan bobot isinya. Ketiga klasifikasi tersebut 

adalah: (a) karangan ilmiah, (b) karangan semi ilmiah atau 

popular, dan (c) karangan nonilmiah.42 Dari kategorisasi ini, 

pada bab ini akan dibahas secara mendetail satu saja yaitu 

karya tulis ilmiah.  

Pengertian karya ilmiah telah dijelaskan oleh banyak 

pakar. Beberapa di antaranya dikutip pada uraian berikut. 

Mailani (dalam Satata dan Suswandari) memberikan definisi 

bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas suatu 

permasalahan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, 

pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian.43 

Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan hasil 

pikiran, pengamatan, tinjauan, dalam bidang tertentu yang 

disusun menurut metode tertentu secara sistematis.44 

Brotowijojo (1985:8) mengemukakan bahwa karya ilmiah 

adalah karya tulis yang di dalamnya menyajikan fakta (berisi 

ilmu pengetahuan) yang disusun berdasarkan metodologi 

penulisan yang baik dan benar.45 Menurut Arifin (dalam 

Maimunah, 2007) menjelaskan bahwa karya ilmiah adalah 

karya tulis yang mempergunakan metode ilmiah (metode yang 

                                                             
42 Sri Satata, dkk., Op.Cit. h. 92. 
43 Ibid. 
44 Triningsih, Kiat Menulis Karya Ilmiah, (Klaten: PT Intan Pariwara, 

2008), h. 59.  
45 Mukayat D. Brotowijojo, Penulisan Karangan Ilmiah, (Jakarta: 

Akademika Pressindo, 1985), h. 8. 
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di dalamnya memuat langkah-langkah pengorganisasian 

gagasan melalui pemikiran yang konseptual dan prosedural.46   

Berdasar pada definisi yang dikemukakan oleh para ahli di 

atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa karya ilmiah adalah 

karya tulis yang menuntut adanya metode atau sistematika 

penulisan. Meski dengan redaksi yang berbeda, namun inti 

pengertian karya ilmiah yang dikemukakan para ahli di atas 

sama yaitu karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi 

informasi hasil pengamatan yang disusun berdasarkan 

prosedur ilmiah. Sistematika penulisan karya lmiah ini akan 

dibahas secara detail pada subbab berikutnya. 

 

B. Ciri-Ciri Karya Ilmiah 

Suatu karya dikatakan ilmiah apabila memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut.47 

1. Objektif 

Objektif berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. 

Keobjektifan dalam karya ilmiah ini tampak pada setiap fakta 

dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang 

sebenarnya dan tidak dimanipulasi. Dengan demikian, setiap 

pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan 

                                                             
46 Siti Annijat Maimunah. Op.Cit. h. 59. 
47 “Pengertian dan Ciri-Ciri Karya Ilmiah” diakses dari 

https://www.ilmubahasa.net/2017/06/pengertian-dan-ciri-ciri-karya-

tulis.html#, pada 20 Oktober 2018, 22.32 wita. 

 

https://www.ilmubahasa.net/2017/06/pengertian-dan-ciri-ciri-karya-tulis.html
https://www.ilmubahasa.net/2017/06/pengertian-dan-ciri-ciri-karya-tulis.html
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bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga 

siapapun dapat mengecek keberadaannya.  

2. Logis 

Logis berarti sesuai dengan logika; benar menurut akal; 

masuk akal. Kelogisan ini dapat dilihat dari pola nalar yang 

digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Pola nalar yang 

digunakan dapat berupa pola nalar induktif ataupun pola nalar 

deduktif. Kalau maksud menyimpulkan suatu fakta atau data 

digunakan pola induktif. Pola nalar ini berangkat dari sesuatu 

yang khusus kemudian diakhiri dengan hal umum. Sebaliknya, 

kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis 

digunakanlah pola deduktif. Pola nalar ini berangkat dari 

sesuatu yang umum kemudian dijelaskan dan berakhir dengan 

hal-hal khusus. 

 

3. Sistematis 

Sistematis artinya teratur menurut sistem; memakai 

sistem; dengan cara yang diatur baik-baik. Suatu karya ilmiah 

harus diuraikan berdasarkan sistematika yang teratur. Uraian 

yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila 

mengikuti pola tertentu misalnya terdapat pendahuluan, 

pembahasan, penutup. Tiap-tiap bagian ini memiliki sub dan 

isi yang berbeda. Tiap-tiap bagian harus dijabarkan secara 

berurutan. Sistematika karya ilmiah yang baik ini 

memungkinkan pembaca bisa mengikuti alur uraiannya 

dengan mudah. 
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4. Berbahasa Formal  

Salah satu pembeda karya illmiah dan karya nonilmiah 

adalah penggunaan ragam bahasa pada kedua karya tersebut. 

Penulisan karya ilmiah harus dilakukan dengan menggunakan 

bahasa yang baku, formal, dan tidak menggunakan bahasa 

yang santai atau nonformal.  

Bandingkan dengan Satata, dkk (2012) yang merinci ciri-

ciri karya ilmiah menjadi tujuah bagian. Adapun dalam buku 

ini dirinci menjadi empat bagian yang mencakup ketujuh ciri 

yang dikemukakan oleh ahli lain dalam buku Satata, dkk 

(2012). 

 

C. Jenis-Jenis Karya Ilmiah 

Berdasarkan tingkat akademiknya, karya ilmiah dibedakan 

menjadi beberapa macam: (1) laporan, (2) makalah, (3) usulan 

penelitian/proposal, (4) skripsi, (5) tesis, dan (6) disertasi. 

Ragam karya ilmiah ini akan dibahas pada uraian berikut. 

1. Laporan 

Laporan berasal dari bahasa Latin reportare yang berarti 

membawa kembali dokumen tertulis yang disusun sebagai 

hasil prosedur untuk menjelaskan informasi.48 Ahli lain 

menjelaskan bahwa laporan adalah salah satu bentuk karya 

ilmiah yang disusun setelah seseorang melakukan eksperimen, 

survey, observasi, pembacaan dan penelaahan buku, 

                                                             
48 Triningsih. Op.Cit. h. 43. 
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penelitian, dan lain-lain.49 Laporan yang disusun setelah 

seseorang melakukan penelitian disebut laporan penelitian. 

Sebelum menyusun sebuah laporan perlu diperhatikan 

beberapa hal di antaranya: apa yang dilaporkan, siapa yang 

melaporkan, kepada siapa laporan disampaikan, dan bahasa 

laporan. Laporan memiliki beragam jenis sesuai dengan 

masalah atau kegiatan yang dilakukan sehingga dikenal ada 

laporan percobaan, laporan hasil diskusi, laporan rapat, 

laporan perjalanan, dan ada juga laporan hasil penelitian.  

2. Makalah 

Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang membahas 

permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau 

kajian lapangan dan umumnya disusun untuk memenuhi tugas 

akademik dan nonakademik. Makalah sering juga disebut 

paper (kertas kerja), ialah salah satu jenis karya ilmiah yang 

memerlukan studi, baik secara langsung melalui observasi 

lapangan maupun melaui studi kepustakaan.50 Lebih jauh, 

Kurniawan (2016) merincikan sistematika penulisan karya 

ilmiah yaitu: (1) judul, (2) abstrak, (3) pendahuluan, (4) isi dan 

pembahasan, (5) kesimpulan, dan (6) daftar pustaka.   

3. Usulan Penelitian (Proposal) 

Proposal diartikan sebagai rencana yang dituangkan dalam 

bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang 

dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian di 

                                                             
49 Khaerudin Kurniawan. Op.Cit. h. 31. 
50 Ibid, 32. 
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perpustakaan. Usulan penelitian merupakan langkah awal 

dalam penelitian. Secara umum, usulan penelitian biasanya 

memuat hal-hal berikut: (1) judul, (2) latar belakang, (3) 

tujuan penelitian, (4) tinjauan pustaka, (5) landasan teori, (6) 

hipotesis (jika ada), (7) metode penelitian, (8) jadwal kegiatan, 

dan (9) daftar pustaka.51 Namun demikian, usulan penelitian 

sebagai awal proses penulisan tugas akhir baik bagi mahasiswa 

S1 dan S2 dalam kenyataannya disesuaikan dengan pedoman 

penulisan tugas akhir yang telah ditentukan oleh masing-

masing program studi atau fakultas. Oleh karena itu, 

terminologi dan muatan yang harus ada dalam usulan 

penelitian biasanya berbeda-beda sesuai dengan pedoman 

masing-masing lembaga. 

4. Skripsi 

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun sebagai tugas 

akhir oleh mahasiswa/mahasiswi pada jenjang S-1. Isi skripsi 

adalah hasil penelitian baik penelitian laboratorium, penelitian 

lapangan, maupun penelitian pustaka. Hasil penelitian tersebut 

diolah dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang mendukung. 

Selain itu, penyusun juga memberikan saran sesuai dengan 

tujuan penulisan skripsi. Proses penyusunan skripsi yang 

dilakukan oleh mahasiswa mendapat bimbingan dari dua orang 

dosen pembimbing. Skripsi harus dipertahankan oleh 

penyusun dalam suatu sidang ujian unutk mendapatkan 

penilaian dan pengesahan.   

5. Tesis 

                                                             
51 Ibid. 38. 
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Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh 

mahasiswa/mahasiswi untuk mendapatkan gelar magister pada 

jenjang pendidikan strata dua (S-2). Tesis tidak berbeda jauh 

dengan skripsi dalam hal sumber isinya, prosedur penyusunan, 

hingga pada tahap ujiannya. Perbedaan tesis dan skripsi 

terletak pada kedalaman pembahasan, kualifikasi pendidikan 

pembimbing dan komposisi dewan pengujinya yang biasanya 

disesuaikan dengan aturan pada masing-masing unit 

pendidikan tinggi.  

6. Disertasi 

Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh 

mahasiswa/mahasiswi untuk mendapatkan gelar doktor pada 

jenjang pendidikan strata tiga (S-3). Karya tulis ilmiah ini 

merupakan karya tulis mahasiswa/mahasiswi pada jenjang 

akademik tertinggi sehingga lebih kompleks, lebih 

problematis, dan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan 

karya tulis sebelumnya yaitu skripsi dan tesis.  

D. Sistematika Penulisan Karya Ilmiah 

Penjelasan di atas telah menyinggung bahwa sistematika 

atau struktur karya tulis ilmiah berbeda satu dengan yang 

lainnya. Artinya setiap jenis karya ilmiah ini memiliki 

karakteristik sendiri-sendiri. Perbedaan sistematika tersebut 

terlihat pada kompisisi item penyusun tiap-tiap karya dan 

dapat juga berbeda pada terminologi yang digunakan. 

Perbedaan-perbedaan tersebut salah satunya disebabkan 

adanya panduan atau pedoman penulisan yang berlaku pada 

suatu instansi. Akan tetapi, secara garis besar sistematika atau 

struktur karya ilmiah terdiri atas beberapa bagian utama yaitu:  
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(1) kata pengantar, (2) daftar isi, (3) pendahuluan, (4) landasan 

teori, (5) hasil penelitian dan pembahasan, (6) simpulan dan 

saran, (7) daftar pustaka.52 

1. Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan uraian singkat yang berfungsi 

mengantarkan pembaca memasuki uraian-uraian yang terdapat 

dalam karya ilmiah. Isinya berupa gambaran umum tentang 

pokok bahasan dalam karya suatu ilmiah. Dengan demikian, 

kata pengantar tidak hanya berisi ucapan terima kasih, 

permohonan maaf, dan permohonan saran-saran konstruktif 

kepada semua pihak.  

2. Daftar Isi 

Daftar isi merupakan halaman pada karya ilmiah yang 

berisi urutan isi karya ilmiah baik berupa bab maupun subbab 

beserta halamannya secara benar. 

3. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan pada karya tulis ilmiah merupakan 

bagian awal untuk masuk dalam topik yang akan dibahas 

dalam karya ilmiah tersebut. Pendahuluan memuat alur pikir 

tentang pemilihan topik dan area penelitian yang mencakup 

latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas penelitian.53 

Latar belakang merupakan uraian tentang dasar atau alasan 

seorang peneliti memilih suatu topik penelitian. Latar belakang 

                                                             
52 Triningsih. Op.Cit. 13 
53 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan 

Tekniknya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 37. 
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ini diperkuat dengan realita yang biasanya tidak sesuai dengan 

harapan.  

Rumusan masalah berisi uraian tentang masalah-masalah 

yang hendak dipecahkan melalui penelitian.54 Rumusan 

masalah biasanya disajikan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Bagian lain pada pendahuluan ini adalah tujuan penelitian 

yang berisi uraian tentang tujuan penelitian secara spesifik 

yang ingin dicapai dari penelitian yang hendak dilakukan. 

Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan 

penelitian memiliki ketersambungan dengan rumusan masalah. 

4. Landasan Teori 

Bagian landasan teori biasanya terdiri atas dua hal yaitu 

tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka memuat 

uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.55 

Kajian pustaka harus menguraikan bahwa penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu belum memuaskan atau 

dirasa masih kurang sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan melalui penelitian yang dilakukan.  

Kajian pustaka memuat teori-teori dan penelitian-

penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang 

diselesaikan. Teori-teori tersebut dapat digunakan (i) untuk 

menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan diteliti, (ii) 

sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap 

                                                             
54 Ibid. 
55 Ibid, 41. 
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rumusan masalah, (iii) sebagai dasar untuk menyusun 

instrumen-instrumen penelitian, dan (iv) membangun kerangka 

berfikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.56 

Selanjutnya, kerangka teori merupakan teori-teori atau 

konsep yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. 

Dapat dikatakan bahwa kerangka teori merupakan penjabaran 

dari tinjauan pustaka yang bersumber pada berbagai teori yang 

berkaitan dengan penelitian. 

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bagian hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan 

bagian inti dalam suatu karya ilmiah. Pada bagian ini hasil 

penelitian disajikan dengan berbagai metode yang ada 

kemudian dibahas atau dianalisis. Pembahasan ini merupakan 

upaya memecahkan masalah penelitian yang telah dirumuskan 

dalam rumusan masalah. Bagian pembahasan ini harus 

disesuaikan dengan butir rumusan masalah yang ada. 

6. Simpulan dan Saran 

Simpulan merupakan ikhtisar atau initsari uraian-uraian 

yang dijelaskan dalam karya ilmiah terutama pada bab hasil 

penelitian dan pembahasan. Simpulan yang dibuat juga harus 

mengacu pada rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan 

yang telah dirumuskan. Kesesuaian antara latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, dan 

                                                             
56 Syaiful Musaddat, “Sistematika dan Teknik Menghasilkan Proposal 

PTK”, makalah Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru di Jempong 

Baru, Mataram. t.d. 
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simpulan menjadi ukuran suatu karya ilmiah konsiten. Bagian 

inti yang termasuk dalam bagian akhir karya tulis ilmiah ini 

adalah saran. Saran merupakan usul atau masukan yang 

disampaikan penulis kepada berbagai pihak yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan, termasuk pula kepada 

pembaca.  

 

7. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar referensi yang digunakan 

sebagai sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah. Sumber 

acuan dapat berupa banyak hal misalnya: buku, jurnal, artikel, 

makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang dapat 

berasal dari media dalam jaringan atau online dan luar jaringan 

atau offline.  

 

II. Rangkuman  

Mailani (dalam Satata dan Suswandari) memberikan 

definisi bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang 

membahas suatu permasalahan berdasarkan penyelidikan, 

pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu 

penelitian. Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang 

menyajikan hasil pikiran, pengamatan, tinjauan, dalam bidang 

tertentu yang disusun menurut metode tertentu secara 

sistematis. Brotowijojo (1985:8) mengemukakan bahwa karya 

ilmiah adalah karya tulis yang di dalamnya menyajikan fakta 

(berisi ilmu pengetahuan) yang disusun berdasarkan 

metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Arifin 
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(dalam Maimunah, 2007) bahwa karya ilmiah adalah karya 

tulis yang mempergunakan metode ilmiah (metode yang di 

dalamnya memuat langkah-langkah pengorganisasian gagasan 

melalui pemikiran yang konseptual dan prosedural. 

Suatu karya dikatakan ilmiah apabila memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: (1) objektif, (2) logis, (3) sistematis, (4) 

berbahasa formal. Berdasarkan tingkat akademiknya, karya 

ilmiah dibedakan menjadi beberapa macam: (1) laporan, (2) 

makalah, (3) usulan penelitian/proposal, (4) skripsi, (5) tesis, 

dan (6) disertasi. Secara garis besar sistematika atau struktur 

karya ilmiah terdiri atas beberapa bagian utama yaitu:  (1) kata 

pengantar, (2) daftar isi, (3) pendahuluan, (4) landasan teori, 

(5) hasil penelitian dan pembahasan, (6) simpulan dan saran, 

(7) daftar pustaka. 

 

III. Latihan dan Tugas 

 

1. Jelaskan pengertian karya ilmiah menurut beberapa pakar! 

2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri karya ilmiah! 

3. Sebutkan beberapa macam karya ilmiah berdasarkan 

tingkat akademiknya! 

4. Sebutkan sistematika atau struktur karya ilmiah. 

5. Sebutkan karya ilmiah berupa buku yang ditulis oleh 

penulis laki-laki dan perempuan masing-masing 5 buah! 
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BAB VII 

KUTIPAN, CATATAN KAKI DAN DAFTAR 

PUSTAKA 

Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menerapkan 

kaidah-kaidah kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka dalam 

berbagai tulisan ilmiah yang disusun. 

 

Indikator  

1. Memahami kaidah dalam pengutipan untuk berbagai 

keperluan penulisan karya ilmiah 

2. Memahami kaidah dalam penulisan catatan kaki untuk 

berbagai keperluan penulisan karya ilmiah 

3. Memahami kaidah dalam penyusunan daftar pustaka 

untuk berbagai keperluan penulisan karya ilmiah 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Pengertian Kutipan, Catatan Kaki dan Daftar Pustaka 

Karya tulis ilmiah dalam berbagai bentuknya sebagaimana 

dirincikan pada bab di atas merupakan tulisan yang dibuat 

berdasarkan sistematika dan prinsip-prinsip ilmiah. Karya 

ilmiah tentu berbeda dengan karya nonilmiah misalnya karya 

sastra. Perbedaan yang mendasar adalah karya ilmiah ditulis 

berdasarkan data dan fakta sedangkan karya sastra merupakan 

hasil imajinasi seseorang.  Karena berdasarkan fakta dan data, 

karya ilmiah mengharuskan adanya kutipan berupa konsep, 

teori, hasil penelitian, atau pendapat seseorang sebagai 
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penguat dan penjelas topik yang diangkat dalam suatu karya 

ilmiah. Menyisipkan kutipan-kutipan dalam suatu karya ilmiah 

bukanlah merupakan suatu pelanggaran kode etik penulisan 

karya ilmiah namun merupakan hal yang dibenarkan.   

1. Kutipan  

“Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat 

dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena 

keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang 

melalui media cetak atau elektronik” (Widjono dalam Satata, 

dkk).57 Definisi tersebut menegaskan bahwa dalam mengutip 

pendapat orang lain seorang penulis berarti sedang meminjam 

kalimat atau pendapat seseorang dengan tujuan menguatkan 

uraian penulis. Pada saat bersamaan, mengutip pendapat orang 

lain berarti juga menunjukkan kejujuran penulis bahwa tulisan 

yang diproduksi membutuhkan referensi lain. Kejujuran 

penulis ini ditunjukkan dengan mencantumkan sumber 

kutipan. Kaidah-kaidah pengutipan akan dijelaskan pada 

uraian berikutnya. 

Dilihat dari teknik pengutipan, kutipan ada dua yaitu 

kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan 

langsung berarti pengutip mengambil pendapat orang lain apa 

adanya tanpa melakukan perubahan terhadap teks yang 

dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung berarti pengutip 

mengambil inti pesan yang terdapat dalam kutipan kemudian 

dibahasakan sendiri oleh pengutip. Baik teknik dengan kutipan 

langsung maupun tidak langsung masing-masing memiliki 

maksud kaidah tersendiri. Namun keduanya sama-sama 

                                                             
57 Sri Satata, dkk. Op.Cit. h. 150. 
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memiliki tujuan untuk memperkuat uraian penulis karya 

llmiah. 

2. Catatan Kaki  

Selain menggunakan kutipan, penulis karya ilmiah dapat 

menunjukkan prinsip keilmiahan karyanya dengan catatan 

kaki. Catatan kaki adalah keterangan tambahan yang ditulis di 

bagian bawah setiap lembaran yang perlu mendapatkan 

penjelasan tambahan atau bisa juga diletakkan di akhir bab 

dalam suatu karya ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk 

memberikan keterangan, penjelasan tambahan, komentar, 

informasi sumber rujukan atau sebagai pedoman penyusunan 

daftar pustaka. 

Catatan kaki yang berupa keterangan tambahan atau 

komentar dapat memberikan penjelasan tambahan, 

memperjelas konsep, istilah, atau definisi tanpa mengganggu 

fokus dan pemahaman uraian. Sedangkan catatan kaki yang 

berupa referensi secara akdemis berfungsi memberikan 

dukungan argumentasi atau pembuktian rujukan pada kutipan 

naskah, memudahkan peninjauan kembali penggunaan 

referensi dan memudahkan penyuntingan daftar pustaka.58 

3. Daftar Pustaka 

Informasi mengenai sumber rujukan lainnya selain catatan 

kaki adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar acuan 

yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang memuat nama 

penulis, tahun terbit, judul tulisan, kota penerbit, dan penerbit. 

                                                             
58 Ibid, 152. 
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Selain pada akhir suatu karya ilmiah, ada pula yang 

menempatkan daftar pustaka pada akhir setiap bab suatu karya 

ilmiah. Daftar pustaka ada pada setiap jenis karya ilmiah 

seperti artikel, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. 

 

B. Kaidah Pengutipan, Penyusunan Catatan Kaki dan 

Daftar Pustaka 

Subbab di atas telah menguraikan gambaran umum 

tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Untuk 

memperjelas pemahaman, penjelasan berikut ini menguraikan 

kaidah pengutipan, penyusunan catatan kaki, dan daftar 

pustaka yang disertai contoh masing-masing.  

1. Kaidah Pengutipan 

Subbab sebelumnya pernah dijelaskan bahwa teknik 

pengutipan dapat dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung. Berikut kaidah dan contoh kedua teknik pengutipan 

tersebut. 

a) Kutipan Langsung 

Pengutipan langsung yang kurang dari lima baris 

dilakukan dengan mengintegrasikan kutipan tersebut dengan 

teks penulis dan kutipan diapit dengan tanda kutip (“…”) dan 

di akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung buka, nama 

singkat pengarang, tahun terbit, nomor halaman tempat 

kutipan dan di akhiri tanda kurung tutup (Satata dkk, 

2012:150). 
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Contoh: 

…………… “Definisi mandiri untuk remaja dan orang 

dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang 

lain” (Pujiastuti, 2014:99) ……… 

Selanjutnya, pengutipan langsung yang lebih dari empat 

baris, dilakukan dengan memisahkan kutipan dengan teks 

pengutip, jarak antarbaris kutipan satu spasi, kutipan diapit 

dengan tanda kutip, dan di akhir kutipan diikuti dengan tanda 

kurung buka, nama singkat pengarang, tahun terbit, nomor 

halaman tempat kutipan dan diakhiri tanda kurung tutup.  

Contoh: 

……………………………………………………………

……………………… “Dalam menanamkan kemandirian 

pada anak, hindarilah perintah dan ultimatum karena dapat 

membuat anak selalu merasa berada di bawah orang tua 

dan tidak mempunyai otoritas pribadi. Menanamkan 

disiplin dan rasa hormat tetap dilatih tanpa harus 

bersikap galak pada anak. Mengarahkan, mengajar serta 

berdiskusi dengan anak akan lebih efektif daripada 

memerintah, apalagi bila perintah tidak didasari dengan 

alasan yang jelas” (Pujiastuti, 2014:101) 

 

b) Kutipan Tidak Langsung 

Untuk kutipan tidak langsung, pengutip dapat 

melakukannya dengan mengintegrasikan kutipan ke dalam 

teks tanpa memberikan tanda kutip. Spasi kutipan pun 
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mengikuti spasi teks. Sebagaimana dijelaskan pada subbab 

sebelumnya bahwa pengutipan tidak langsung dilakukan 

dengan mengambil inti pesan dari suatu sumber kemudian 

menuangkannya kembali dengan bahasa pengutip sendiri. 

Sebagaimana kaidah dalam kutipan langsung, kutipan tidak 

langsung pun diakhiri dengan tanda kurung buka, nama 

singkat pengarang, tahun terbit, nomor halaman tempat 

kutipan dan di akhiri tanda kurung tutup. 

Contoh: 

……………………………………………. Berbagai sikap 

positif yang dapat diberikan orang tua pada anak, seperti: 

memuji, memberi semangat, memberikan hadiah, sebagai 

bentuk dukungan terhadap usaha mandiri yang dilakukan 

anak (Pujiastuti, 2014:101). Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa sikap positif ini merupakan penghargaan 

atas usaha anak untuk menjadi pribadi mandiri, terlepas 

dari apakah pada saat itu ia berhasil atau tidak. Perasaan 

berharga yang ditujukan kepada anak akan membuat rasa 

kepercayaan diri yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran selanjutnya……………… 

 

2. Kaidah Penyusunan Catatan Kaki 

Berikut ini dirincikan beberapa kaidah penggunaan 

catatan kaki dalam sebuah karya ilmiah. 

a) Nama pengarang tidak dibalik  

b) Judul buku dicetak miring. Sumber selain buku (artikel 

di majalah, koran, atau jurnal) judul sumber 
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ditempatkan dalam tanda petik (“…”) , tidak dicetak 

miring. 

c) Kota terbit  

d) Nama penerbit 

e) Tahun terbit  

f) Nomor halaman dapat disingkat hlm atau h  

g) Semua unsur dihubungkan dengan tanda koma (,) 

kecuali setelah kota terbit, dihubungkan dengan tanda 

titik dua (:) 

h) Diketik dengan satu spasi termasuk jarak antarcatatan 

kaki dipisahkan dengan satu spasi 

i) Diberi nomor urut mulai dari nomor urut satu hingga 

nomor terakhir sesuai keperluan 

Contoh catatan kaki dari buku:  

1Khalil Abdul Karim, Relasi Gender pada Masa 

Muhammad & Khulafaurrasyidin, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007), h. 23. 
2 Supardi dan Aqila Smart, Ide-Ide Kreatif Mendidik Anak 

bagi Orang Tua Sibuk, (Yogyakarta: Kata Hati, 2010), 

h. 99. 
3Nanik Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa 

Indonesia Teori dan Praktik, (Surakarta: Yuma 

Pustaka, 2007), h. 70  

Contoh catatan kaki dari karya ilmiah berupa 

skripsi/tesis/disertasi yang tidak diterbitkan: 

4Rabiatul Adawiyah, “Menumbuhkan Kemandirian 

Anak”, Skripsi Sarjana UIN Mataram, (Mataram: 

Perpustakaan UIN Mataram, 2016), hlm. 30, t.d. 
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Contoh catatan kaki dari surat kabar 

5Akmaluddin, “Hoax dan Runtuhnya Etika 

Komunikasi”, Lombok Post, 27 Mei 2017, hlm. 10. 

Contoh catatan kaki dari majalah 

6 Sri Wahyuni, “Merealisasikan Kesetaraan Gender di Era 

Milenial”, Al Qawwam, XIV, 8, Desember, 2018, hlm. 

10. 

Contoh catatan kaki dari media dalam jaringan 

7 Yoga Sukmana, “Marak Kekerasan Anak, KPAI Minta 

Sekolah Buka Pengaduan”, diakses dari 

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/0243240

1/marak-kekerasan-anak-kpai-minta-sekolah-buka-

posko-pengaduan, pada 20 Oktober 2018, 21.30 wita. 

Selain dengan bentuk lengkap di atas, catatan kaki dapat 

juga dibuat dalam bentuk singkat. Beberapa kaidah 

penyusunan catatan kaki singkat adalah sebagai berikut. 

 

a) Ibid (Ibidem) 

Ibid digunakan untuk pengutip yang mengambil kutipan 

dari sumber yang sama dengan sebelumnya. Bentuk ini 

digunakan untuk membuat catatan kaki dari sumber yang 

sudah disebutkan sebelumnya tanpa diselingi sumber lain. 

Contoh: 
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8 Qurrotul Aini, Keadilan Gender dalam Islam, 

(Yogyakarta: Cerdas Pustaka, 2018), h. 40. 
9  Ibid. (Jika dikutip dari halaman yang sama) 
10 Ibid, 45. (Jika dikutip dari halaman yang berbeda) 

 

b) Op. Cit. (Opere Citato) 

Op. Cit. digunakan untuk pengutip yang mengambil 

kutipan dari sumber yang telah dikutip sebelumnya, namum 

sudah diselingi catatan kaki dari sumber yang lain dan 

halamannya berbeda dengan kutipan sebelumnya. 

Contoh: 

11Fatma Alya Qisthina, Menumbuhkan Kebiasaan 

Membaca pada Anak, (Mataram: Sanabil Press, 2018), 

h. 10. 
12Zahira Dinda, Membaca Membuka Jendela Dunia, 

(Yogyakarta: Cerdas Pustaka, 2018), h. 90. 
13Fatma Alya Qisthina, Op. Cit., 75. 

 

c) Loc. Cit. (Loco Citato) 

Selain Ibid dan Op. Cit., catatan singkat lainnya adalah 

Loc. Cit, artinya pengutip menggunakan sumber dan halaman 

yang dikutip sama. Dapat dikatakan bahwa bentuk ini 

digunakan untuk membuat catatan kaki yang sumbernya 

pernah dikutip sebelumnya dan halamannya sama, tetapi telah 

diselingi catatan kaki dari sumber yang lain. 

Contoh: 
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14Muhammad Albi Alfaro, Menumbuhkan Kemandirian 

Anak, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), h. 30. 
15Rabiatul Adawiyah, 11 Cara Membina Kemandirian 

dan Tanggung Jawab, (Mataram: Dapur Buku, 2018), 

h. 70. 
16 Muhammad Albi Alfaro, loc. cit. 

 

3. Kaidah Penyusunan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun dengan urutan nama penulis, tahun 

terbit, judul buku, kota tempat terbit, dan penerbit. Untuk lebih 

memudahkan mengingat urutan ini, dapat dibuatkan akronim 

natajukopen (nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota 

tempat terbit, dan penerbit). penulis yang sama dengan judul 

buku berbeda harus diurutkan berdasarkan tahun terdahulu. 

Semua daftar pustaka harus disusun berdasarkan urutan abjad 

(alfabetis).  

Setiap unsur dalam daftar pustaka dipisahkan oleh tanda 

titik (.). kecuali untuk memisahkan nama penulis yang terdiri 

atas dua unsur atau lebih menggunakan tanda koma. Selain itu, 

untuk memisahkan kota tempat terbit dan penerbit digunakan 

tanda titik dua (:). 

Berikut ini dirincikan beberapa kaidah penggunaan daftar 

pustaka dalam sebuah karya ilmiah.59  

 

                                                             
59 “Cara Menulis Daftar Pustaka yang Baik dan Benar”, diakses dari  

https://carabermanfaat.com/cara-menulis-daftar-pustaka/, pada 20 Oktober 

2018, 23.23 wita. 

https://carabermanfaat.com/cara-menulis-daftar-pustaka/


 

127 
 
 

 

 

a) Nama Penulis Dua Kata atau Lebih 

Contoh:  

Sulistyo, Kiftiawati. 2006. Ringkasan dan Pembahasan 

Soal Bahasa Indonesia. Jakarta: Puspa Swara. 

 

Maimunah, Siti Annijat. 2007. Buku Pintar Bahasa 

Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, Dosen, dan 

Umum. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 

 

b) Dua Pengarang atau Lebih 

Contoh:  

Supardi dan Aqil Smart. 2010. Ide-Ide Kreatif 

Mendidik Anak bagi Orang Tua Sibuk. Yogyakarta: 

Kata Hati. 

 

Satata, Sri, dkk. 2012. Bahasa Indonesia Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian. Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 

 

c) Buku Terjemahan atau Suntingan 

Contoh: 

Nahdiyyin, Khairon (Penterjermah). 2007. Relasi 

Gender pada Masa Muhammad & Khulafaurrasyidin. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

d) Satu penulis dengan judul buku berbeda 

Contoh:  
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Chaer, Abdul. 1995. Pengantar Semantik Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 

________ . 2007. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

e) Jika Tidak Ada Nama Pengarang 

Contoh:  

Depdiknas. 2004. Petunjuk Pelaksanaan Dana 

Bantuan Operasional. Jakarta: Depdiknas. 

 

II. Rangkuman  

Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat 

dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena 

keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang 

melalui media cetak atau elektronik Catatan kaki adalah 

keterangan tambahan yang ditulis di bagian bawah setiap 

lembaran yang perlu mendapatkan penjelasan tambahan atau 

bisa juga diletakkan di akhir bab dalam suatu karya ilmiah. 

Daftar pustaka adalah daftar acuan yang tersusun di akhir 

sebuah karya ilmiah yang memuat nama penulis, tahun terbit, 

judul tulisan, kota penerbit, dan penerbit.  

Teknik pengutipan dapat dilakukan secara langsung dan 

tidak langsung. Teknik kutipan langsung ada cara yaitu: (a) 

Kutipan langsung kurang dari lima baris dan (b) Kutipan 

langsung lebih dari empat baris. Untuk kutipan tidak langsung, 

pengutip dapat melakukannya dengan mengintegrasikan 

kutipan ke dalam teks tanpa memberikan tanda kutip. Spasi 

kutipan pun mengikuti spasi teks. Sebagaimana kaidah dalam 
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kutipan langsung, kutipan tidak langsung pun diakhiri dengan 

tanda kurung buka, nama singkat pengarang, tahun terbit, 

nomor halaman tempat kutipan dan diakhiri tanda kurung 

tutup. 

Kaidah penggunaan catatan kaki dalam sebuah karya 

ilmiah: (a) nama pengarang tidak dibalik, (b) judul buku 

dicetak miring. Sumber selain buku (artikel di majalah, koran, 

atau jurnal) judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 

(“…”) , tidak dicetak miring, (c) kota terbit, (d) mama 

penerbit, (e) tahun terbit, (f) nomor halaman dapat disingkat 

hlm atau h, (g) semua unsur dihubungkan dengan tanda koma 

(,) kecuali setelah kota terbit, dihubungkan dengan tanda titik 

dua (:), (h) Diketik dengan satu spasi termasuk jarak 

antarcatatan kaki dipisahkan dengan satu spasi, (i) diberi 

nomor urut mulai dari nomor urut satu hingga nomor terakhir 

sesuai keperluan. 

Daftar pustaka disusun dengan urutan natajukopen (nama 

penulis, tahun terbit, judul buku, kota tempat terbit, dan 

penerbit). Penulis yang sama dengan judul buku berbeda harus 

diurutkan berdasarkan tahun terdahulu. Semua daftar pustaka 

harus disusun berdasarkan urutan abjad (alfabetis). Setiap 

unsur dalam daftar pustaka dipisahkan oleh tanda titik (.). 

kecuali untuk memisahkan nama penulis yang terdiri atas dua 

unsur atau lebih menggunakan tanda koma. Selain itu, untuk 

memisahkan kota tempat terbit dan penerbit digunakan tanda 

titik dua (:). 
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III. Latihan dan Tugas 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kutipan, catatan kaki, 

dan daftar pustaka! 

2. Buatlah contoh kutipan langsung dan kutipan tidak 

langsung! 

3. Susunlah catatan kaki dan daftar pustaka berdasarkan data 

berikut! 

No Judul Buku Pengarang Penerbit Tahun Kota  

1 Tata Bahasa 

Baku Bahasa 

Indonesia 

Hasan Alwi, 

Soenjono 

Dardjowidjojo, 

Hans 

Lapoliwa, 

Anton M. 

Moeliono 

Balai 

Pustaka 

2003 Jakarta 

2 How To Be 

Smart Writer 

Afifah Afra Indiva 

Media 

Kreasi 

2007 Surakarta 

3 Menjadi Ibu 

Penuh Cinta 

Nurul 

Chomaria 

Pustaka 

Iltizam 

2008 Kartasura 

4 Analisis 

Kesalahan 

Berbahasa 

Indonesia Teori 

dan Praktik 

Nanik 

Setyawati 

Yuma 

Pustaka 

20082

010 

Solo 

5 1001 Kesalahan 

Berbahasa 

E. Zainal 

Arifin dan 

Farid Hadi 

Airlangga 2010 Surabaya 
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BAB VIII 

MEMBACA UNTUK MENULIS 

Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami 

ihwal membaca untuk keperluan menulis akademik dalam 

berbagai bentuk. 

 

 Indikator  
1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian membaca. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tujuan 

membaca. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai ragam 

membaca. 

4. Mahasiswa mampu menemukan relevansi antara kegiatan 

membaca dan menulis. 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Pengertian Membaca  

Keterampilan berbahasa terdiri atas empat hal yaitu: 

membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Keempat 

keterampilan berbahasa ini digolongkan ke dalam 

keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. 

Keterampilan menulis dan berbicara dimasukkan ke dalam 

keterampilan produktif sedangkan keterampilan membaca dan 

menyimak dimasukkan ke dalam keterampilan reseptif. 

Namun pada bab ini akan dibahas lebih detail mengenai 

keterampilan membaca dan secara sepintas akan diuraikan 
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pula relevansi keterampilan membaca sebagai dasar untuk 

menghasilkan tulisan dalam berbagai bentuk. Sebelum 

menguraikan relevansi tersebut, terlebih dahulu diuraikan 

beberapa definisi tentang membaca. 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang selalu digandengkan dengan menyimak karena kedua 

keterampilan ini merupakan keterampilan reseptif. Seseorang 

yang memiliki kemampuan membaca dan menyimak yang 

baik maka memudahkannya untuk menyampaikan pesan atau 

ide kepada orang lain, baik dalam bentuk lisan (keterampilan 

berbicara) maupun tulisan (keterampilan menulis).60 Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa membaca dan menyimak 

sangat penting dalam mempelancar komunikasi dan sarana 

ampuh dalam mengumpulkan informasi.   

Menurut Soedarso (1991: 4), membaca adalah aktivitas 

yang kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan 

yang terpisah-pisah yang meliputi penggunaan pemahaman, 

pengamatan, dan pemikiran untuk mengingat. Kita tidak dapat 

membaca tanpa menggerakkan mata atau tanpa menggunakan 

pikiran kita.61 Definisi yang diutarakan Soedarso di atas 

menegaskan bahwa aktivitas membaca bukanlah sekadar 

verbalisasi simbol-simbol bahasa namun aktivitas yang 

melibatkan fisik maupun psikis untuk mendapatkan hasil 

                                                             
60 Sahuruddin, “Peningkatan Keterampilan Membaca Nyaring Melalui 

Media Komik pada Siswa Kelas III Semester 1 SDN 8 Montong Baan 

Tahun Pelajaran 2015-2016”, Laporan PTK, (SDN 8 Montong Baan, 

2015), h. 9, t.d. 
61 Soedarso, Sistem Membaca Cepat dan Efektif, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1991), h. 4. 



 

133 
 
 

 

 

maksimal. Secara jelas disebutkan bahwa membaca 

memerlukan kejelian gerak mata dan konsentrasi pikiran.  

Ahli lain berpendapat bahwa membaca adalah kegiatan 

berinteraksi dengan bahasa yang dikodekan ke dalam cetakan 

(huruf-huruf) (Resmini, dkk, 2006:1)62 Kata kunci yang 

penting pada definisi yang dikemukakan Remini di atas adalah 

bahwa hakikat membaca adalah interaksi dengan bahasa. 

Artinya, dalam kegiatan ini ada timbal balik antara pembaca 

dengan apa yang dibaca. Pembaca memberikan konsentrasi 

fisik dan pikiran sehingga mendapatkan pesan atau informasi 

dari simbol-simbol yang dibaca.  

Sedangkan pengertian lainnya “membaca adalah kegiatan 

merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan 

pengertian yang tepat” (Nuryanto Y. dkk. 2008:11).63 Definisi 

yang dikemukakan Nuryanto ini secara implisit menyatakan 

bahwa aktivitas membaca memiliki tujuan akhir yaitu 

diperolehnya suatu pengertian yang tepat terhadap isi bacaan. 

Tujuan ini sejalan dengan definisi membaca yang diutarakan 

oleh Tarigan (2008) yang mengatakan bahwa membaca adalah 

suatu proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan, yang hendak di sampaikan oleh 

penulis melalui media kata-kata atau bahasa latin. Tentang 

tujuan aktivitas membaca ini secara rinci dijelaskan pada 

subbab berikutnya. 

                                                             
62 Novi Resmini, dkk., Membaca dan Menulis di SD Teori dan 

Pengajaran, (Bandung: UPI Press, 2006), h. 1. 
63 Budi  Y. Nuryanto, dkk. Pengajaran  Keterampilan  Berbahasa, 

(Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 11. 
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Selain beberapa ahli di atas, penulis merasa perlu 

mengutip satu pendapat ahli lagi sebagai pelengkap definisi 

membaca dalam subbab ini. Menurut Anderson (dalam Alek 

dan Achmad, 2009: 61) “membaca adalah suatu proses untuk 

memahami yang tersirat dalam yang tersurat, melalui pikiran 

yang terkandung di dalam kata-kata tertulis”.64 Definisi ini 

menguatkan pendapat ahli-ahli sebelumnya bahwa aktivitas 

membaca merupakan suatu proses menggali pesan yang 

terkandung dalam bacaan. Penemuan pesan ini memerlukan 

konsentrasi pikiran dan tentu dibarengi dengan kejelian arah 

pandangan mata.  

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh 

para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah 

proses memahami pesan tertulis yang disampaikan penulis 

kepada pembacanya. Membaca merupakan suatu aktivitas 

yang kompleks untuk menafsirkan lambang-lambang tertulis 

sehingga diperoleh makna atau pesan yang terkandung dalam 

bahasa tulis tersebut. Aktivitas membaca memerlukan 

konsentrasi fisik dan mental pembacanya sehingga didapatkan 

hasil yang sesuai denga tujuan membaca.  

 

B. Tujuan Membaca 

Kegiatan membaca memiliki beberapa tujuan. Tujuan 

membaca juga dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang 

dikemukakan oleh Tarigan (2008: 9) yang menyatakan bahwa 

tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta 

                                                             
64 Alex dan Ahmad H.P., Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 74. 
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memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna 

bacaan”.65 Senada dengan pendapat Tarigan di atas, Akhadiah, 

dkk (1992: 33) juga mengemukakan bahwa “dengan 

kemampuan membaca yang memadai, pembaca akan lebih 

mudah menggali informasi dari berbagai sumber tertulis”.66  

Secara lebih rinci, Supriyadi (1992: 117) 

mengelompokkan tujuan membaca adalah sebagai berikut.67  

a. Mengisi waktu luang atau mencari hiburan.  

b. Kepentingan studi (secara akademik).  

c. Mencari informasi, menambah ilmu pengetahuan.  

d. Memperkaya perbendaharaan kosakata, dan lain-lain. 

  

Selain itu, Nurhadi (dalam Satata dkk, 2012: 45) 

merincikan bahwa secara umum, tujuan membaca adalah: (a) 

mendapatkan informasi, (b) memperoleh pemahaman, dan (c) 

memperoleh kesenangan. Sedangkan tujuan membaca secara 

khusus adalah: (a) memperoleh informasi faktual, (b) 

memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan 

problematis, (c) memberikan penilaian kritis terhadap karya 

tulis seseorang, (d) memperoleh kenikmatan emosi, dan (e) 

mengisi waktu luang.  

                                                             
65 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa, (Bandung: Angkasa), 2008, h. 9. 
66 Sabarti Akhadiah,  dkk., Bahasa Indonesia I, (Jakarta: Depdikbud), 

1992, h. 33. 
67 Supriyadi, Materi Pokok Pendidikan Bahasa Indonesia 2, 

(Jakarta:Depdikbud), 1992, h. 117.  
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Semua ahli yang mengemukakan tujuan membaca di atas 

memiliki konsep yang sama mengenai tujuan utama membaca 

yaitu memperoleh informasi dari bacaan. Namun demikian, 

untuk beberapa tujuan khusus membaca, masing-masing ahli 

memiliki konsep yang sifatnya saling melengkapi satu dengan 

yang lainnya.  

 

C. Jenis-Jenis Membaca 

Menurut Tarigan (2008:23) “Membaca ditinjau dari 

terdengar tidaknya suara si pembaca waktu membaca 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu membaca dalam hati (silent 

reading) dan membaca nyaring atau membaca bersuara (oral 

reading or aloud reading).68 Membaca dalam hati dan 

membaca nyaring masing-masing memilki kelebihan dan 

kekurangan. Misalnya untuk mendapatkan kecepatan 

membaca dengan maksimal teknik yang digunakan adalah 

membaca dalam hati. Sedangkan untuk melatih keterampilan 

menyimak pada seseorang harus dilakukan pembacaan dengan 

teknik membaca nyaring. Situasi dan kondisi penerapan kedua 

metode ini pun berbeda. Membaca dalam hati digunakan oleh 

orang yang sudah lancar membaca dan ingin menemukan 

informasi secara detail. Adapun membaca nyaring misalnya 

digunakan oleh seorang guru yang ingin memberikan contoh 

cara membaca dengan baik kepada siswa-siswinya.  

Jenis membaca juga dapat dilihat dari sudut cakupan 

bahan bacaan yang dibacanya. Berdasarkan kriteria ini, 

membaca dapat digolongkan ke dalam membaca ekstensif 

                                                             
68 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit. h. 23 
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(extensive reading) dan membaca intensif (intensive 

reading).69 

Satata, dkk (2012:45) juga membagi kegiatan membaca 

menjadi lima bagian yaitu: (a) membaca keras, (b) membaca 

dalam hati, (c) membaca cepat, (d) membaca rekreatif, dan (e) 

membaca analitik.70 

 

D. Relevansi Membaca dan Menulis  

Seseorang yang memiliki kemampuan membaca yang 

baik akan memudahkannya untuk menyampaikan pesan atau 

ide kepada orang lain, baik dalam bentuk lisan (keterampilan 

berbicara) maupun tulisan (keterampilan menulis). Pada 

subbab ini akan diuraikan relevansi antara aktivitas membaca 

dan menulis.  

Panuju (2008:9) menyatakan bahwa menulis adalah 

aktivitas memindahkan pengalaman ke dalam simbol-simbol 

verbal. Lebih lanjut Panuju menjelaskan bahwa pengalaman 

ini dapat berupa: pengalaman empirik, pengalaman membaca, 

pengalaman imajinatif, maupun pengalaman orang lain.71 

Hakikat menulis yang dikemukakan Panuju di atas 

menunjukkan adanya kaitan antara membaca dan menulis 

yaitu salah satu sumber tulisan berasal dari pengalaman 

membaca yang dilakukan seorang penulis. Dengan kata lain, 

                                                             
69 Ibid. 
70 Sri Satata, dkk. Op.Cit. h. 45. 
71 Redi Panuju, Menulislah dengan Marah! Kiat Sukses Menulis di 

Media Massa, (Bandung: Nusa Media), 2008, h. 9. 



 

138 
 
 

 

 

seseorang tidak bisa menulis tanpa pernah membaca sebab 

yang ditulis adalah pengetahuan yang didapatkan dari hasil 

membaca. Hamka pernah mengatakan bahwa hakikat menulis 

itu adalah mengutip pendapat si anu, mengambil pendapat si 

ini lalu dibuat dengan bahasa sendiri. Relevansi setiap 

keterampilan berbahasa juga ditunjukkan dengan tuntutan 

pengajaran bahasa yang harus menggunakan pendekatan whole 

language. Pendekatan whole language adalah pendekatan 

pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara 

utuh, tidak terpisah-pisah.72 Mengacu definisi ini, 

pembelajaran bahasa seharusnya dilakukan secara menyeluruh 

meliputi keempat keterampilan berbahasa sebab semuanya 

sangat berkaitan.  

Pada penjelasan sebelumnya pernah diuraikan berbagai 

bentuk tulisan ilmiah sebagai sarana menjadikan pengetahuan 

lebih bermanfaat sebab dengan tulisan tersebut pembaca dapat 

mengambil beragam pengetahuan. Selain beragam tulisan 

ilmiah yang telah diuraikan, penulis juga dapat menyampaikan 

pengetahuan yang dimiliki melalui artikel populer opini. 

Artikel populer opini merupakan artikel semi ilmiah yang 

membahas suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi 

penulisnya. Menurut hemat penulis, bentuk tulisan ini sangat 

cocok digunakan untuk melatih kebiasaan menulis. 

Berikut ini disajikan contoh bahan bacaan berupa artikel 

populer opini yang telah dimuat di surat kabar sebagai 

                                                             
72 Syaiful Musaddat, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas 

Tinggi, (Mataram: FKIP Universitas Mataram), 2015, h. 26. 
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referensi meningkatkan keterampilan menulis khususnya bagi 

mahasiswa.  

Contoh 1 

MENGHARGAI BAHASA MENCINTAI BANGSA73 

Oleh Akmaluddin, M.Pd. (Dosen UIN Mataram) 

 

Bulan Oktober telah berlalu dan setidaknya 

mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah yang pernah 

dilalui bangsa Indonesia 89 tahun yang silam yakni peristiwa 

Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu 

tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. 

Sumpah Pemuda ini merupakan wujud kristalisasi semangat 

untuk menegaskan cita-cita besar yaitu berdirinya Negara 

Indonesia. Selain berisi tekad kuat akan berdirinya bangsa 

Indonesia, ada hal lain yang sering luput dari perhatian kita 

yang secara gamblang disebut dalam ikrar Sumpah Pemuda 

yaitu deklarasi tentang fungsi bahasa Indonesia. Butir ketiga 

ikrar Sumpah Pemuda menyatakan tersebut bahwa kami 

putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa 

persatuan bahasa Indonesia. Pesan yang dapat kita petik 

dari butir ketiga Sumpah Pemuda adalah adanya pengakuan 

terhadap fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 

Hal ini menandakan adanya optimisme bahwa bahasa 

Indonesia memilki daya rekat sebagai alat pemersatu. 

Meminjam istilah Prof. Mahsun bahwa bahasa Indonesia 

merupakan benang pengikat dalam membangun 

nasionalisme Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia 

                                                             
73 Akmaluddin, “Menghargai Bahasa Mencintai Bangsa”, Lombok 

Post, 20 Januari 2018, h. 17. 
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diyakini mampu menjadi sarana pemersatu bagi daerah-

daerah dengan latar belakang dan kondisi sosial yang 

beragam sehingga bisa memunculkan rasa kecintaan 

terhadap bangsa Indonesia. Hal lain yang terkandung dalam 

butir ketiga Sumpah Pemuda yang erat kaitannya dengan 

kebahasaan adalah adanya pengakuan secara implisit bahwa 

bahasa daerah hidup dan berkembang di Indonesia dalam 

jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, butir ketiga 

tersebut tidak menyatakan berbahasa satu sebagai bentuk 

pengakuan terhadap bahasa-bahasa daerah tersebut. 

Peran lain yang mampu diemban bahasa Indonesia 

adalah menjadi dasar membangun kecintaan terhadap bangsa 

Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu 

menjadi fondasi bangunan nasionalisme, bukan unsur 

kesukuan, bukan pula unsur keagamaan karena dua hal ini 

hidup dan berkembang di Indonesia dan tidak dapat 

dipaksakan untuk menjadi dasar bangunan nasionalisme ke-

Indonesiaan. Menyadari peran bahasa Indonesia sebagai 

dasar bangunan nasionalisme ke-Indonesiaan, seharusnya 

dalam diri kita tumbuh nasionalisme kebahasaan, 

nasionalisme terhadap bahasa Indonesia. Nasionalisme 

kebangsaan tentu tidak kuat jika pondasinya tidak kuat pula. 

Layaknya sebuah bangunan yang kuat tentu memiliki 

fondasi yang kuat. Analogi ini layak menjadi alasan bahwa 

untuk membangun nasionalisme yang kuat terhadap NKRI 

maka nasionalisme yang kuat terhadap bahasa Indonesia 

harus terlebih dulu dibangun. Harapan ini memang belum 

terwujud seperti yang dikatakan peribahasa jauh panggang 

dari api. Artinya, nasionalisme terhadap bahasa Indonesia 

belum terbangun dengan baik sesuai harapan.  

Ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa 
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nasionalisme kebahasaan kita belum terbangun dengan baik 

yakni: (1) Sikap menganggap remeh dan mudah terhadap 

bahasa Indonesia karena hanya melihat bahasa Indonesia 

dari aspek bahasa lisan sehari-hari. Efek dari sikap ini adalah 

hilangnya budaya literasi siswa, mahasiswa, maupun tenaga 

pengajar. Seolah keterampilan menulis tidak perlu dikuasai, 

seolah tidak ada keyakinan bahwa penemuan-penemuan 

mutakhir harus dipublikasikan melalui tulisan sehingga 

bermanfaat bagi orang banyak. Inilah yang menyebabkan 

budaya tulis menjadi menjadi tidak berkembang. (2) Sikap 

yang lebih menghargai bahasa asing daripada bahasa 

Indoesia karena adanya asumsi bahwa negara asing lebih 

maju dan lebih baik kondisinya daripada bangsa Indonesia, 

produk-produk asing seolah selalu lebih baik daripada 

produk Indonesia. Sikap ini menjalar ke banyak hal 

kemudian sampai pada menganggap bahasa asing lebih 

bagus daripada bahasa Indonesia. Efek dari sikap ini bisa 

kita lihat pada sebagian besar papan nama pada media luar 

ruang. Penggunaan bahasa pada media luar ruang sebagian 

besar menggunakan struktur bahasa asing (Inggris), namun 

kosakata yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Hal ini 

menunjukkan kesemrawutan dalam berbahasa. Selain itu, 

penggunaan bahasa media luar ruang masih didominasi 

kosakata bahasa asing (Inggris). Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa rasa nasionalisme kebahasaan kita pada dasarnya 

masih kurang. (3) Adanya anggapan bahwa memberi contoh 

dan mengarahkan cara berbahasa Indonesia yang baik dan 

benar hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia, 

dosen bahasa Indonesia, dan orang-orang yang bertugas di 

bawah badan pembinaan dan pengembangan bahasa 

Indonesia, balai bahasa, dan kantor bahasa.  
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Nasionalisme kebahasaan dibangun dengan 

memunculkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap 

positif ini secara sederhana dapat ditunjukkan dengan 

penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi, kondisi, 

dan kadar yang semestinya sehingga tidak didominasi oleh 

bahasa asing. Inilah salah satu sikap yang semestinya 

ditunjukkan dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme 

terhadap bahasa Indonesia. Jika tidak, tentu rasa 

nasionalisme kebangsaan tidak akan tumbuh dengan baik 

sebab fondasinya juga tidak kuat. Alasan lain mengapa harus 

memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia adalah 

karena alasan pemertahanan dan pelestarian bahasa 

Indonesia. Sikap positif terhadap bahasa kita sendiri 

merupakan salah satu penentu untuk kelestarian bahasa itu 

sendiri. Jika kita sendiri selaku orang Indonesia tidak 

memiliki perhatian terhadap Bahasa Indonesia maka tidaklah 

berlebihan kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia akan 

menjadi bahasa asing di negaranya sendiri. Bahkan tidak 

menutup kemungkinan menjadi bahasa yang punah meski 

dalam jangka waktu yang lama. Cepat atau lambat tentu hal 

ini sangat tidak kita inginkan sebab bahasa Indonesia adalah 

fondasi bangunan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.  

Momentum Sumpah Pemuda sejatinya bukanlah rutinitas 

kebangsaan yang tidak membekas dalam diri rakyat 

Indonesia, namun setiap memperingati peristiwa bersejarah 

ini seharusnya semakin menguatkan kecintaan kita terhadap 

bangsa, tanah air, dan bahsaa Indonesia. Butir demi butir 

dalam ikrar tersebut harus diejawantahkan dengan tindakan 

nyata sebagai bentuk nasionalisme terhadap bangsa 

Indonesia, tanah air Indonesia, dan bahasa Indonesia. Ketiga 

hal ini tidak dapat didikotomi antara yang satu dengan yang 
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lainnya sebab semua ini memiliki keterkaitan yang erat. 

Oleh karena itu, untuk menumbuhkan nasionalisme terhadap 

bangsa Indonesia perlu dibangun rasa cinta terhadap bahasa 

Indonesia sebab ia adalah benang pengikat yang menyatukan 

keberagaman Indonesia. Begitulah Sumpah Pemuda 

mengajarkan kita, mencintai bangsa Indonesia, mencintai 

tanah air Indonesia, dan menghargai bahasa Indonesia. 
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Contoh 274 

 

 

  

                                                             
74 Ani Sucipto, “Politik Emak-Emak Sebuah Renungan”, Kompas, 8 

September 2018 
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II. Rangkuman   

Membaca adalah proses memahami pesan tertulis yang 

disampaikan penulis kepada pembacanya. Membaca 

merupakan suatu aktivitas yang kompleks untuk menafsirkan 

lambang-lambang tertulis sehingga diperoleh makna atau 

pesan yang terkandung dalam bahasa tulis tersebut. Aktivitas 

membaca memerlukan konsentrasi fisik dan mental 

pembacanya sehingga didapatkan hasil yang sesuai denga 

tujuan membaca. 

Para ahli mengemukakan bahwa tujuan utama membaca 

memiliki konsep yang sama yaitu memperoleh informasi dari 

bacaan. Namun demikian, untuk beberapa tujuan khusus 

membaca, masing-masing ahli memiliki konsep yang sifatnya 

saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Relevansi keterampilan membaca dan menulis dapat 

dilihat dari definisi menulis yang menyatakan bahwa menulis 

adalah aktivitas memindahkan pengalaman ke dalam simbol-

simbol verbal. Pengalaman ini dapat berupa: pengalaman 

empirik, pengalaman membaca, pengalaman imajinatif, 

maupun pengalaman orang lain. Relevansi setiap keterampilan 

berbahasa juga ditunjukkan dengan tuntutan pengajaran bahasa 

yang harus menggunakan pendekatan whole language. 

Pendekatan whole language adalah pendekatan pengajaran 

bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak 

terpisah-pisah. Mengacu definisi ini, pembelajaran bahasa 

seharusnya dilakukan secara menyeluruh meliputi keempat 

keterampilan berbahasa sebab semuanya sangat berkaitan.  

 



 

146 
 
 

 

 

III. Latihan dan Tugas 

 

1. Uraikan salah satu pengertian membaca yang telah 

dijelaskan oleh para ahli! 

2. Uraikan tujuan-tujuan membaca baik tujuan utama 

maupun tujuan khsusus! 

3. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis-jenis aktivitas 

membaca! 

4. Jelaskan relevansi aktivitas membaca dan menulis! 

5. Buatlah satu contoh artikel ilmiah populer opini yang 

layak dimuat di surat kabar! 
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BAB IX 

EJAAN DAN TANDA BACA  

Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu 

memahami dan menerapkan kaidah-kaidah kebahasaan yang 

berkaitan dengan ejaan dan tanda baca dalam berbagai 

peristiwa kebahasaan. 

 

Indikator  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ejaan dan 

tanda baca 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ejaan dan 

tanda baca. 

 

I. Materi Perkuliahan 

 

A. Pengertian Ejaan dan Tanda Baca  

Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana 

melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara 

lambang-lambang itu (pemisahan dan penggabungannya 

dalam suatu bahasa).75 Satata dan Suswandari juga 

menjelaskan bahwa ejaan adalah seperangkat aturan tentang 

cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan 

tanda baca sebagai sarananya. 

Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa (kata, kalimat, 

dan sebagainya) dengan kaidah tulisan (huruf) yang 

                                                             
75 Sri Satata, dkk. Op.Cit. h. 161. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bunyi_bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimat
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Huruf
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distandardisasikan dan mempunyai makna. Ejaan biasanya 

memiliki tiga aspek yaitu aspek fonologis yang menyangkut 

penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, 

aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-

satuan morfemis, dan aspek sintaksis yang menyangkut 

penanda ujaran berupa tanda baca. 

Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan 

fonem (suara) atau kata dan frasa pada suatu bahasa, 

melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan 

organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang 

dapat diamati sewaktu pembacaan.76 Tanda baca antarbahasa 

tidak sama karena beberapa tanda baca merupakan gaya 

spesifik pada suatu bahasa yang tidak digunakan pada bahasa 

lain. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa tanda baca 

yang umum dan penting karena digunakan dalam kehidupan 

berbahasa Indonesia. Beberapa tanda baca tersebut diuraikan 

pada subbab ruang lingkup di bawah. 

Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah 

dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan 

tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah 

ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia. Subbab Ruang Lingkup Ejaan dan 

Tanda Baca berikut ini merupakan penjelasan kaidah 

penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca yang 

                                                             
76 https://id.m.wikipedia.org. diunduh tanggal 15/10/2018 pukul 23.47 

wita. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fonologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Fonem
https://id.wikipedia.org/wiki/Abjad
https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi_(linguistik)
https://id.wikipedia.org/wiki/Morfem
https://id.wikipedia.org/wiki/Sintaksis
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_baca
https://id.m.wikipedia.org/
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dikutip dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tersebut. 

B. Ruang Lingkup Ejaan  
 

1. Pemakaian Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital dalam berbagai tulisan ilmiah 

masih sering tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Ketidaksesuaian ini digolongkan ke dalam kesalahan 

berbahasa dalam hal penggunaan ejaan.77 Berikut ini disajikan 

pedoman penggunaan huruf kapital sesuai dengan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia.  

1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal 

kalimat. 

Contoh: 

Setiap orang berperan terhadap maju atau mundurnya 

suatu bangsa.  

2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur 

nama orang, termasuk julukan. 

Contoh:  

                                                             
77 Akmaluddin, “Analisis Kesalahan Bahasa Tulisan pada Naskah 

Dinas di Sekretariat Daerah Pemkot Mataram dan Relevansinya terhadap 

Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Jenjang Pendidikan Menengah”, 

Tesis Pascasarjana Universitas Mataram, (Mataram: Perpustakaan Unram, 

2014), hlm. 77, t.d. 
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Soekarno, Dewi Sartika, Mohammad Hatta, Martha 

Christina Tiahahu, Jenderal Kancil. 

Catatan: 

(1) Huruf  kapital  tidak  dipakai  sebagai  huruf  

pertama nama orang yang merupakan nama jenis 

atau satuan ukuran. 

Contoh:  

ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt. 

(2) Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan 

huruf pertama kata yang bermakna ‘anak dari’, 

seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf 

pertama kata tugas. 

Contoh:  

Rabiatul Adawiyah binti H. Halil, Usman Zaen 

bin Abdul Syukur, Indani boru Sitanggang, 

Charles Adriaan van Ophuijsen, Mutiara Hitam 

dari Timur. 

3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam 

petikan langsung. 

Contoh: 

Menteri Yohana Susana Yembise berkata, “Laki-laki 

dan perempuan memiliki peluang yang sama 

untuk berperan pada wilayah publik” 
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Bu Ani menyarankan semua peserta pelatihan, “Nilai-

nilai responsif gender harus terintegrasi dalam buku 

ajar yang disusun!”  

4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap 

kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk 

sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 

Contoh: 

Islam, Kristen, Hindu, Budha, Allah, Tuhan, Alquran, 

Alkitab, Weda. 

Allah akan menunjukkan jalan kepada hamba-Nya.  

Ya, Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang 

Engkau beri rahmat. 

5. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur 

nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, 

atau gelar akademik yang diikuti nama orang, 

termasuk gelar akademik yang mengikuti nama 

orang. 

Contoh:  

Sultan Hasanuddin Nabi Sulaiman 

Lale Yaqutunnafis Mulyani Sarjana Hukum 

Mahaputra Yamin  Raden Ajeng Kartini 

Cut Nyak Dien  Doktor Siti Maisarah 

Haji Agus Salim   Imam Syafii   

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur 

nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, 
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profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang 

dipakai sebagai sapaan. 

Contoh: 

Selamat pagi, Dokter. Terima kasih, Sultan. 

Silakan, Yang Mulia.  Baiklah, Kiai. 

Silakan masuk, Prof.  Mohon izin, Jenderal. 

6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur 

nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang 

atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang 

tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 

Contoh: 

Wakil Presiden Jusuf Kalla  

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi  

Proklamator Republik Indonesia 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Gubernur Nusa Tenggara Barat 

7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama 

bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 

Contoh: 

bangsa Indonesia, suku Sasak, bahasa Jawa 

Catatan: 
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Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai 

sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan 

huruf awal kapital. 

Contoh: 

pengindonesiaan kata asing    

keinggris-inggrisan 

8. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama 

tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 

Contoh: 

tahun Hijriah          tarikh Masehi  

bulan Februari         bulan Maulid  

hari Senin              hari Nyepi 

hari Lebaran            hari Natal 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur 

nama peristiwa sejarah. 

Contoh: 

Sumpah Pemuda, Bandung Lautan Api, Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia 

Catatan: 

Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai 

sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. 

Contoh: 
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Soekarno dan Hatta memproklamasikan 

kemerdekaan bangsa Indonesia. 

9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama 

geografi. 

Contoh: 

Lombok    Gunung Agung 

Gili Terawangan   Sungai Musi 

Danau Toba   Kecamatan Ampenan 

Ngarai Sianok                     Gang Merdeka  

Catatan: 

(1) Huruf pertama nama geografi yang bukan nama 

diri tidak ditulis dengan huruf kapital. 

Contoh: 

mendaki gunung, mancing di sungai, menyeberangi 

danau 

(2) Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai 

sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf 

kapital.  

Contoh: 

jeruk bali, kunci inggris, nangka belanda 

Nama yang disertai nama geografi dan merupakan 

nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan 

dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. 
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Contoh: 

Kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula 

jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula 

anggur. 

Kunci inggris, kunci tolak, dan kunci r ing 

mempunyai fungsi yang berbeda. 

Contoh berikut bukan nama jenis. 

Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, 

batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. 

Selain film Hongkong, juga akan diputar film India, 

film Korea, dan film Jepang. 

10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua 

kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) 

dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau 

dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, 

yang, dan untuk. 

Contoh: 

Republik Indonesia 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 

dalam Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden serta 

Pejabat Lainnya 
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11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap 

kata (termasuk unsur kata ulang sempurna) di dalam 

judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama 

majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, 

ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak 

pada posisi awal. 

Contoh: 

Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan 

Lain ke Roma. 

Artikel itu dimuat dalam jurnal Mabasan. 

Rita adalah jurnalis surat kabar Lombok Post. 

12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur 

singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 

Contoh: 

S.Pd.  sarjana pendidikan 

Dt.                 datuk 

Prof.             profesor  

Ny.                nyonya 

Sdr.              saudara 
 

13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata 

penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, 

kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain 

yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. 

Contoh: 
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“Kapan Ibu mengikuti workshop penulisan buku 

responsif gender?” tanya Bela.  

“Nama Bapak pembicara itu siapa?” tanya orang itu 

kepada saya. 

Catatan: 

(1) Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan 

penyapaan atau pengacuan 

Contoh: 

Kita harus menyayangi adik kita.  

(2) Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal 

kapital. 

Contoh: 

Kapan Anda datang?   

 

2. Pemakaian Huruf Miring 

Selain huruf kapital, penggunaan huruf yang perlu 

diperhatikan dalam berbagai tulisan ilmiah adalah 

penulisan huruf miring. Berikut disajikan beberapa kaidah 

penggunaan huruf miring. 

1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, 

nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip 

dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 

Contoh: 
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Saya sudah membaca buku Merangsang dan 

Melejitkan Minta Baca Anak Anda karangan Bob 

Harjanto. 

Artikel saya dimuat dalam surat kabar Lombok Post. 

Akmaluddin dan Nurul Yaqin. 2019. Buku Ajar 

Bahasa Indonesia Responsif Gender. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau 

kelompok kata dalam kalimat. 

Contoh: 

Huruf terakhir kata lembab adalah b. 

Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan 

semangat baja 

3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau 

ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 

Contoh: 

Tradisi perang topat (perang ketupat) menjadi 

tontonan menarik bagi wisatawan yang berkunjung 

ke Lombok. 

Weltanschauung bermakna ‘pandangan dunia’.  

Catatan: 
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(1). Nama diri, seperti nama orang, lembaga, atau 

organisasi, dalam bahasa asing atau bahasa 

daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 

(2). Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik 

(bukan komputer), bagian yang akan dicetak 

miring ditandai dengan garis bawah. 

(3). Kalimat atau teks berbahasa asing atau 

berbahasa daerah yang dikutip secara langsung 

dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan 

huruf miring. 

 

3. Kata Depan 

Kata depan, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya. 

Contoh: 

a. Di mana kamu membeli buku ajar bahasa Indonesia 

responsif gender? 

b. Semua buku ajar responsif gender yang telah tercetak  

dikumpulkan di ruangan ketua tim. 

c. Udin ikut ke perpustakaan bersama ibunya.  

d. Paman pulang dari luar negeri. 

e. Bibi berangkat ke lokasi bencana untuk membantu 

warga. 

 

4. Singkatan dan Akronim 

 

1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau 

pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur 

singkatan itu. 
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Contoh: 

R.A. Kartini  Raden Ajeng Kartini 

H. Hamid                 Haji Hamid 

Helvi Tiana R.         Helvi Tiana Rosa 

W.R. Supratman      Wage Rudolf Supratman 

M.B.A.                     master of business administration 

M.Hum.                    magister humaniora 

M.Pd.  magister pendidikan 

M.Si.                          magister sains  

S.P.                            sarjana pertanian  

S.Sos.                       sarjana sosial  

S.Kom.                       sarjana komunikasi 

S.K.M.                       sarjana kesehatan masyarakat 

Sdr.                           Saudara 

Kol. Darmawati       Kolonel Darmawati 

2) a Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata 

nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, 

lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta 

nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital 

tanpa tanda titik. 

Contoh: 

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia 

UI             Universitas Indonesia 

PBB          Perserikatan Bangsa-Bangsa 

WHO        World Health Organization 

PGRI        Persatuan Guru Republik Indonesia 

KUHP       Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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b. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata 

yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital 

tanpa tanda titik. 

Contoh: 

PT              perseroan terbatas  

MAN          madrasah aliah negeri  

SD              sekolah dasar 

KTP            kartu tanda penduduk  

SIM            surat izin mengemudi  

NIP            nomor induk pegawai 

3) Singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih 

diikuti dengan tanda titik. 

Contoh: 

hlm.               halaman 

dll.                 dan lain-lain  

dsb.               dan sebagainya  

dst.                dan seterusnya 

sda.               sama dengan di atas  

ybs.               yang bersangkutan 

yth.                yang terhormat 

ttd.  tertanda 

dkk.  dan kawan-kawan 

4) Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim 

dipakai dalam surat-menyurat masing-masing diikuti 

oleh tanda titik. 

Contoh: 
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a.n.                atas nama 

d.a.                dengan alamat  

u.b.                untuk beliau  

u.p.                untuk perhatian  

s.d.                sampai dengan 

5) Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, 

timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 

Contoh: 

Cu  kuprum  

cm  sentimeter 

kVA   kilovolt-ampere  

l                     liter 

kg                  kilogram 

Rp        rupiah 

6) Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap 

kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 

Contoh: 

BIG                Badan Informasi Geospasial 

BIN                Badan Intelijen Negara 

LIPI                Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

LAN               Lembaga Administrasi Negara 

PASI               Persatuan Atletik Seluruh Indonesia 

7) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata 

atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata 

ditulis dengan huruf awal kapital 
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Contoh: 

Bulog Badan Urusan Logistik 

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

Kowani Komite Wanita Indonesia 

Kalteng Kalimantan Tengah 

Mabbim Majelis Bahasa Brunei Darussalam- 

Indonesia-Malaysia 

Suramadu Surabaya-Madura 

8) Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan 

huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata 

ditulis dengan huruf kecil. 

Contoh: 

polantas polisi lalu lintas   

pemilu  pemilihan umum 

polhukam politik, hokum, dan keamanan 

puskesmas pusat kesehatan masyarakat  

rapimtas rapat pimpinan terbatas 

rudal  peluru kendali  

tilang  bukti pelanggaran 

paskibra  pasukan pengibar bendera 

 

C. Pemakaian Tanda Baca 

1. Tanda Titik (.) 

1) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 

Contoh: 



 

164 
 
 

 

 

Mereka duduk di sana. 

Dia akan datang pada pertemuan itu. 

 

2) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf 

dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. 

Contoh: 

A. I Kondisi Kebahasaan di Indonesia 

A.  Bahasa Indonesia 

1. Kedudukan 

2.  Fungsi 

B.   Bahasa Daerah 

1.  Kedudukan 

2.  Fungsi 

C.  Bahasa Asing 

1.  Kedudukan 

2.  Fungsi 

B. 1  Patokan Umum 

1.1 Isi Karangan 

1.2 Ilustrasi 

1.2.1 Gambar Tangan 

1.2.2 Tabel 
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1.2.3 Grafik 

2. Patokan Khusus 

Catatan: 

(1) Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf 

yang sudah bertanda kurung dalam suatu 

perincian. 

Contoh: 

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 

1) bahasa nasional yang berfungsi, antara lain, 

a) lambang kebanggaan nasional, 

b) identitas nasional, dan 

c) alat pemersatu bangsa; 

2) bahasa negara …. 

 

(2) Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran 

digital yang lebih dari satu angka (seperti pada 2) 

B). 

 

(3) Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau 

angka terakhir dalam penomoran deret digital 

yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, 

bagan, grafik, atau gambar. 

Contoh:  

Tabel 1 Kondisi Kebahasaan di Indonesia 

Tabel 1.1 Kondisi Bahasa Daerah di Indonesia 
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Bagan 2 Struktur Organisasi 

Bagan 2.1 Bagian Umum 

Grafik 4 Sikap Masyarakat Perkotaan terhadap 

Bahasa Indonesia 

Grafik 4.1 Sikap Masyarakat Berdasarkan Usia 

Gambar 1 Gedung Cakrawala 

Gambar 1.1 Ruang Rapat 

3) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, 

menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau 

jangka waktu. 

Contoh: 

pukul 01.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau 

pukul 1, 35 menit, 20 detik) 

01.35.20 jam    (1 jam, 35 menit, 20 detik) 

00.20.30 jam    (20 menit, 30 detik) 

00.00.30 jam    (30 detik) 

4) Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara 

nama penulis, tahun, judul tulisan (yang tidak 

berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru), dan 

tempat terbit. 

Contoh:  
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a. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 

2008. Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Jakarta. 

b. Moeliono, Anton M. 1989. Kembara Bahasa. 

Jakarta: Gramedia. 

 

5) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan 

ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. 

Contoh: 

a. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau.  

b. Penduduk kota itu lebih dari 7.000.000 orang.  

c. Anggaran lembaga itu mencapai 

Rp225.000.000.000,00. 

Catatan: 

(1) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan 

bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak 

menunjukkan jumlah. 

Contoh: 

a. Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tahun 

1928. 

b. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. 

c. Nomor kontak ketua panitia seminar 

internasional itu adalah 085253372060. 

 

(2) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang 

merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. 
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Contoh: 

a. Acara Kunjungan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan 

b. Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD 1945) 

c. Gambar 3 Alat Ucap Manusia 

d. Tabel 5 Sikap Bahasa Generasi Muda 

Berdasarkan Pendidikan 

 

(3) Tanda  titik  tidak  dipakai  di  belakang  (a)  

alamat penerima dan pengirim surat serta (b) 

tanggal surat. 

Contoh: 

Yth. Kepala Badan Pengembangan dan Bahasa 

Jalan Daksinapati Barat IV 

Rawamangun 

Jakarta Timur 

 

Indrawati, M.Hum. 

Jalan Cempaka II No. 9 

Jakarta Timur 

 

21 April 2013 

Jakarta, 15 Mei 2013 (tanpa kop surat) 

 

2. Tanda Koma (,) 

1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam 

suatu pemerincian atau pembilangan 
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Contoh: 

a. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti 

subordinasi, stereotip gender, beban ganda, 

marginalisasi, dan kekerasan tidak boleh terjadi 

lagi di tengah masyarakat. 

b. Aksesibilitas, partisipasi, kontrol, dan manfaat 

harus diberikan secara adil pada laki-laki dan 

perempuan dalam hal pekerjaan.  

c. Satu, dua, ... tiga! 

 

2) Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, 

seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam 

kalimat majemuk (setara). 

Contoh: 

a. Iwan dan Susi ingin melanjutkan kuliah ke luar 

negeri, tetapi mereka masih terkendala biaya. 

b. Kesetaraan gender bukan bertujuan mengubah 

kodrat, melainkan memposisikan laki-laki dan 

perempuan secara adil dalam interaksi sosial. 

c. Ria menulis komik, sedangkan Ari melukis 

pemandangan. 

 

3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat 

yang mendahului induk kalimatnya. 

Contoh: 

a. Kalau tidak terkendala waktu, bulan depan 

Menkeu Sri Mulyani akan datang memberikan 

kuliah umum di UIN Mataram. 
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b. Karena bekerja serius, semua tim penulis buku ajar 

responsif gender di UIN Mataram mampu 

menyelesaikan penyusunan buku tepat waktu. 

c. Agar nilai-nilai kesetaraan gender dapat dipahami 

mahasiswa, pengarusutamaan gender dapat kita 

lakukan melalui penyusunan buku ajar responsif 

gender. 

Catatan: 

Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat 

mendahului anak kalimat. 

Contoh: 

a. Bulan depan Menkeu Sri Mulyani akan datang 

memberikan kuliah umum di UIN Mataram kalau 

tidak terkendala waktu. 

b. Semua tim penulis buku ajar responsif gender di 

UIN Mataram mampu menyelesaikan penyusunan 

buku tepat waktu karena bekerja serius. 

c. Pengarusutamaan gender dapat kita lakukan 

melalui penyusunan buku ajar responsif gender 

agar nilai-nilai kesetaraan gender dapat dipahami 

mahasiswa. 

 

4) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat, seperti oleh karena itu, 

jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan 

meskipun demikian. 

Contoh: 
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a. Bu Dayu adalah orang yang disiplin dan tanggung 

jawab. Oleh karena itu, dia memperoleh jabatan 

tinggi di perusahaannya. 

b. Pak Doni sangat rajin, terampil, dan banyak 

potensi. Jadi, wajar kalau dia mendapat besiswa 

studi ke luar negeri. 

c. Orang  tuanya  kurang  mampu.  Meskipun  

demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. 

 

5) Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata 

seru, seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang 

dipakai sebagai sapaan, seperti Bu, Dik, atau Nak. 

Contoh: 

a. O, begitu? 

b. Wah, bukan main! 

c. Hati-hati, ya, jalannya licin!  

d. Nak, kapan selesai kuliahmu?  

e. Siapa namamu, Dik? 

f. Dia baik sekali, Bu. 

 

6) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan 

langsung dari bagian lain dalam kalimat. 

Contoh: 

a. Orang tua kami berpesan, “Suami istri harus 

mampu berbagi peran dalam rumah tangga.”  

b. “Suami istri harus mampu berbagi peran dalam 

rumah tangga,” pesan orang tua kami, “pembagian 

peran tersebut hendaknya dilakukan secara adil.” 
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Catatan: 

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan 

langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, 

atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

a. “Kapan tulisan saudara yang bertema keadilan 

gender itu dipublikasikan?” tanya Dosen saya.  

b. “Tuliskan esai yang memuat keadilan gender!” 

perintahnya.  

c. “Wow, buku ini menarik karena responsif gender!” 

seru mahasiswa itu. 

 

7) Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, 

(b) bagian-bagian alamat, (c) tempat dan tanggal, 

serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri yang 

ditulis berurutan. 

Contoh: 

a. Sdr. Abdullah, Jalan Kayumanis III/18, Kelurahan 

Kayu manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130 

b. Dekan  Fakultas  Kedokteran,  Universitas  

Indonesia, 

Jalan Salemba Raya 6, Jakarta 

c. Surabaya, 10 Mei 1960 

d. Tokyo, Jepang 

 

8) Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama 

yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 
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Contoh: 

a. Gunawan, Ilham. 1984. Kamus Politik 

Internasional. Jakarta: Restu Agung. 

b. Ruaida, Ida. 2014. Audit Gender pada Serikat 

Pekerja Metal Indonesia. Jakarta: Gramedia. 

c. Halim, Amran (Ed.) 1976. Politik Bahasa 

Nasional. Jilid 1. Jakarta: Pusat Bahasa. 

 

 

9) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam 

catatan kaki atau catatan akhir. 

Contoh: 

a. Siti Musdah Mulia,  Muslimah Reformis: 

Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: 

Penerbit Mizan, 2004), hlm. 45 

b. Hadikusuma Hilman, Ensiklopedi Hukum Adat dan 

Adat Budaya Indonesia (Bandung: Alumni, 1977), 

hlm. 12. 

c. W.J.S.  Poerwadarminta,  Bahasa  Indonesia  

untuk  Karang-mengarang (Jogjakarta: UP 

Indonesia, 1967), hlm. 4. 

 

10) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan 

singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk 

membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, 

atau marga. 

Contoh: 

a. Ratulangi, S.E.  
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b. Ny. Khadijah, M.A.  

c. Bambang Irawan, M.Hum.  

d. Siti Aminah, S.H., M.H. 

Catatan: 

Bandingkan Siti Khadijah, M.A. dengan Siti Khadijah 

M.A. (Siti Khadijah Mas Agung). 

 

11) Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di 

antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 

Contoh: 

a. 12,5 m 

b. 27,3 kg 

c. Rp500,50 

d. Rp750,00 

 

12) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan 

tambahan atau keterangan aposisi 

Contoh: 

a. Di kampus kami, misalnya, sudah mulai diterapkan 

pembelajaran yang responsif gender. 

b. Semua mahasiswa, baik laki-laki maupun 

perempuan, diberikan kesempatan yang sama 

untuk aktif di organisasi kemahasiswaan. 

c. Soekarno, Presiden I RI, merupakan salah seorang 

pendiri Gerakan Nonblok. 
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d. Pejabat yang bertanggung jawab, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti 

laporan dalam waktu paling lama tujuh hari. 

Bandingkan dengan keterangan pewatas yang 

pemakaiannya tidak diapit tanda koma! 

Contoh:  

Mahasiswa yang lulus dengan nilai tinggi akan 

diberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. 

 

13) Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan 

yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari 

salah baca/salah pengertian. 

Contoh: 

a. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat 

memanfaatkan bahasa daerah. 

b. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima 

kasih.  

Bandingkan dengan: 

c. Dalam pengembangan bahasa kita dapat 

memanfaatkan bahasa daerah. 

d. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 

 

3. Tanda Titik Koma (;) 

1) Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata 

penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang 

satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat 

majemuk. 
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Contoh: 

a. Hari sudah malam; anak-anak masih membaca 

buku.  

b. Ayah menyelesaikan pekerjaan; Ibu menulis 

makalah; Adik membaca cerita pendek. 

 

2) Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang 

berupa klausa. 

Contoh: 

Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah  

(1) berkewarganegaraan Indonesia;  

(2) berijazah sarjana S-1; 

(3) berbadan sehat; dan 

(4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

3) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-

bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah 

menggunakan tanda koma. 

Contoh: 

a. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, 

dan kaus; pisang, apel, dan jeruk. 

b. Agenda rapat ini meliputi 

a) pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara; 

b) penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah 
tangga, dan program kerja; dan 



 

177 
 
 

 

 

c) pendataan anggota, dokumentasi, dan aset 

organisasi. 

 

4. Tanda Titik Dua (:) 

1) Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan 

lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan 

Contoh: 

a. Mereka memerlukan perabot rumah tangga: kursi, 

meja, dan lemari. 

b. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang 

kemerdekaan: hidup atau mati. 

 

2) Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau 

penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri 

pernyataan. 

Contoh: 

a. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 

b. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi 

a) persiapan, 

b) pengumpulan data, 

c) pengolahan data, dan 

d) pelaporan. 
 

3) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan 

yang memerlukan pemerian. 

Contoh: 

a. Ketua  : Siti Aryani  
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Sekretaris  : Ahmad Wijaya 

Bendahara : Aulia Arimbi 

 

b. Narasumber : Prof. Dr. Rahmat Effendi 

Pemandu  : Sri Astuti Amelia, M.Hum.  

Pencatat  : Abdul Gani,. S.Pd. 

 

4) Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah 

kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 

Contoh: 

Ayah: “Bawa koper ini, Nak!” 

Amin : “Baik, Ayah.” 

Ayah: “Jangan lupa, letakkan baik-baik!” 

5) Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid atau nomor 

dan halaman, (b) surah dan ayat dalam kitab suci, (c) 

judul dan anak judul suatu karangan, serta (d) nama 

kota dan pener- bit dalam daftar pustaka. 

Contoh: 

a. Horison, XLIII, No. 8/2008: 8 

b. Surah Albaqarah: 2—5 

c. Matius 2: 1—3 

d. Dari Pemburu ke Terapeutik: Antologi Cerpen 

Nusantara 

e. Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: 

Pusat Bahasa. 

 

5. Tanda Hubung (-) 
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1) Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata 

yang terpenggal oleh pergantian baris. 

Contoh: 

a. Di samping cara lama, diterapkan juga ca-  

ra baru …. 

b. Nelayan pesisir itu berhasil membudidaya- 

kan rumput laut. 

c. Kini ada cara yang baru untuk meng-  

ukur panas. 

d. Parut jenis ini memudahkan kita me-  

ngukur kelapa. 

 

2) Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata 

ulang. 

Contoh: 

a. buku-buku  

b. bersama-sama  

c. kemerah-merahan  

d. mengorek-ngorek 

 

3) Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, 

bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau 

menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 

Contoh: 

11-11-2013 

p-a-n-i-t-i-a 
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4) Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas 

hubungan bagian kata atau ungkapan. 

Contoh: 

a. ber-evolusi  

b. meng-ukur 

c. dua-puluh-lima ribuan (25 x 1.000) 

d. ²³∕₂₅   (dua-puluh-tiga perdua-puluh-lima) 

e. mesin hitung-tangan 

Bandingkan dengan  

a. be-revolusi 

b. me-ngukur 

c. dua-puluh lima-ribuan (20 x 5.000) 

d. 20 ³∕₂₅ (dua-puluh tiga perdua-puluh-lima) 

e. mesin-hitung tangan 

 

5) Tanda hubung dipakai untuk merangkai 

a. se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan 

huruf kapital (se-Indonesia, se-Jawa Barat); 

b. ke- dengan angka (peringkat ke-2); 

c. angka dengan –an (tahun 1950-an); 

d. kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa 

huruf kapital (hari-H, sinar-X, ber-KTP, di-SK-

kan); 

e. kata dengan kata ganti Tuhan (ciptaan-Nya, 

atas rah- mat-Mu); 

f. huruf dan angka (D-3, S-1, S-2); dan 
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g. kata ganti -ku, -mu, dan -nya dengan singkatan 

yang berupa huruf kapital (KTP-mu, SIM-nya, 

STNK-ku). 

Catatan: 

Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan 

angka jika angka tersebut melambangkan jumlah 

huruf. 

Contoh: 

a. BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) 

b. LP3I (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan 

Profesi Indonesia) 

c. P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) 

 

6) Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa 

Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa 

asing. 

Contoh: 

a. di-sowan-i (bahasa Jawa, ‘didatangi’) 

b. ber-pariban (bahasa Batak, ‘bersaudara sepupu’) 

c. di-back up 

d. me-recall 

e. pen-tackle-an 

 

7) Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk 

terikat yang menjadi objek bahasan. 

Contoh: 
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a. Kata pasca- berasal dari bahasa Sanskerta. 

b. Akhiran -isasi pada kata betonisasi sebaiknya 

diubah menjadi pembetonan. 

 

6. Tanda Pisah (—) 

1) Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi 

penyisipan kata atau kalimat yang memberi 

penjelasan di luar bangun kalimat. 

Contoh: 

a. Kemerdekaan bangsa itu—saya yakin akan 

tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 

b. Keberhasilan itu—kita sependapat—dapat dicapai 

jika kita mau berusaha keras. 

 

2) Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan 

adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 

Contoh: 

a. Nama Zainuddin Abdul Majid—Pahlawan 

Nasional dari NTB—diabadikan menjadi nama 

bandar udara internasional. 

b. Rangkaian temuan ini—evolusi, teori kenisbian, 

dan pembelahan atom—telah mengubah konsepsi 

kita tentang alam semesta. 

c. Gerakan Pengutamaan Bahasa Indonesia—amanat 

Sumpah Pemuda—harus terus digelorakan. 
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3) Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, 

atau tempat yang berarti ‘sampai dengan’ atau 

‘sampai ke’. 

Contoh: 

a. Tahun 2010—2013 

b. Tanggal 5—10 April 2013 

c. Jakarta—Bandung 

 

7. Tanda Tanya (?) 

1) Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

Contoh: 

a. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati?  

b. Siapa pencipta lagu “Indonesia Raya”? 

 

2) Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk 

menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau 

yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 

Contoh: 

a. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 

1961 (?).  

b. Di Indonesia terdapat 740 (?) bahasa daerah. 

 

8. Tanda Seru (!) 

Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau 

pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang 
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menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau 

emosi yang kuat. 

Contoh: 

a. Alangkah indahnya taman laut di Bunaken! 

b. Mari kita dukung Gerakan Cinta Bahasa Indonesia! 

c. Berikan laki-laki dan perempuan haknya dengan adil!  

d. Merdeka! 

9. Tanda Elipsis (...) 

1) Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa 

dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang 

dihilangkan.  

Contoh: 

a. Penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. 

b. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 

bahwa bahasa negara ialah …. 

c. ..., lain lubuk lain ikannya. 

Catatan: 

(1) Tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. 

(2) Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh 

tanda titik (jumlah titik empat buah). 

2) Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak 

selesai dalam dialog 

Contoh: 

a. “Menurut saya … seperti … bagaimana, Bu?” 

b. “Jadi, simpulannya … oh, sudah saatnya istirahat.” 
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Catatan: 

(1) Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan 

spasi. 

(2) Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh 

tanda titik (jumlah titik empat buah). 

 

10. Tanda Petik (“…”) 

1) Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung 

yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan 

tertulis lain. 

Contoh: 

a. “Merdeka atau mati!” seru Bung Tomo dalam 

pidatonya. 

b. “Kerjakan tugas ini sekarang!” perintah atasannya. 

“Besok akan dibahas dalam rapat.” 

c. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap warga 

negara berhak memperoleh pendidikan.” 

 

2) Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, 

film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang 

dipakai dalam kalimat. 

Contoh: 

a. Sajak “Pahlawanku” terdapat pada halaman 125 

buku itu. 

b. Marilah kita menyanyikan lagu “Maju Tak 

Gentar!” 
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c. Film “Ainun dan Habibie” merupakan kisah nyata 

yang diangkat dari sebuah novel. 

d. Saya sedang membaca “Peningkatan Mutu Daya 

Ungkap Bahasa Indonesia” dalam buku Bahasa 

Indonesia Menuju Masyarakat Madani. 

e. Makalah “Pembentukan Insan Cerdas Kompetitif” 

menarik perhatian peserta seminar. 

f. Perhatikan “Pemakaian Tanda Baca” dalam buku 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 

 

3) Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah 

yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti 

khusus. 

Contoh: 

a. “Tetikus” komputer ini sudah tidak berfungsi.  

b. Dilarang memberikan “amplop” kepada petugas! 

 

11. Tanda Petik Tunggal (‘…’) 

1) Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan 

yang terdapat dalam petikan lain. 

Contoh: 

a. Tanya dia, “Kaudengar bunyi ‘kring-kring’ tadi?” 

b. “Kudengar teriak anakku, ‘Ibu, Bapak pulang!’, 

dan rasa letihku lenyap seketika,” ujar Pak 

Hamdan. 
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c. “Kita bangga karena lagu ‘Indonesia Raya’ 

berkumandang di arena olimpiade itu,” kata Ketua 

KONI. 

2) Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, 

terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. 

Contoh: 

a. tergugat ‘yang digugat’ 

b. retina         ‘dinding mata sebelah 

dalam’ 

c. noken                      ‘tas khas Papua’  

d. tadulako                   ‘panglima’  

e. marsiadap ari            ‘saling bantu’ 

f. tuah sakato               ‘sepakat demi manfaat 

bersama’ 

g. policy                       ‘kebijakan’  

h. wisdom                     ‘kebijaksanaan’  

i. money politics            ‘politik uang’ 

 

12. Tanda Kurung ((…)) 

1) Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan 

keterangan atau penjelasan. 

Contoh: 

a. Dia diundang oleh Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri 

KPPPA). 

b. Warga baru itu belum memiliki KTP (kartu tanda 

penduduk). 
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c. Lokakarya (workshop) penulisan buku ajar 

responsif gender itu diadakan di Mataram. 

 

2) Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan 

atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 

Contoh: 

a. Sajak Tranggono yang berjudul “Ubud” (nama 

tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 

1962. 

b. Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus 

perkembangan baru pasar dalam negeri. 

 

3) Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata 

yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan 

atau dihilangkan. 

Contoh: 

a. Dia berangkat ke kantor selalu menaiki (bus) 

Transjakarta. 

b. Pesepak bola kenamaan itu berasal dari (Kota) 

Padang. 

 

4) Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau 

angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian 

Contoh: 

a. Faktor produksi menyangkut (a) bahan baku, (b) 

biaya produksi, dan (c) tenaga kerja. 
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b. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan 

melampirkan 

(1) akta kelahiran, 

(2) ijazah terakhir, dan 

(3) surat keterangan kesehatan 

 

13. Tanda Kurung Siku ([…]) 

1) Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, 

kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau 

tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam 

naskah asli yang ditulis orang lain. 

Contoh: 

a. Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. 

b. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus 

sesuai [dengan] kaidah bahasa Indonesia. 

c. Ulang tahun [Proklamasi Kemerdekaan] Republik 

Indonesia dirayakan secara khidmat. 

 

2) Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit 

keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat 

dalam tanda kurung. 

Contoh: 

Persamaan kedua proses itu (perbedaannya 

dibicarakan di dalam Bab II [lihat halaman 35─38]) 

perlu dibentangkan di sini. 

14. Tanda Garis Miring (/) 
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1) Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor 

pada alamat, dan penandaan masa satu tahun yang 

terbagi dalam dua tahun takwim. 

Contoh: 

a. Nomor: 7/PK/II/2013 

b. Jalan Kramat III/10 tahun ajaran 2012/2013 

 

2) Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata 

dan, atau, serta setiap. 

Contoh: 

a. mahasiswa/mahasiswi  ‘mahasiswa dan 

mahasiswi’ 

b. dikirimkan lewat darat/laut ‘dikirimkan lewat 

darat atau lewat laut’ 

c. buku dan/atau majalah          ‘buku dan majalah 

atau buku atau majalah’ 

d. harganya Rp1.500,00/lembar  ‘harganya 

Rp1.500,00 setiap lembar’ 

 

3) Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, 

kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau 

pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam 

naskah asli yang ditulis orang lain. 

Contoh: 

a. Buku Pengantar Ling/g/uistik karya Verhaar 

dicetak beberapa kali. 
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b. Asmara/n/dana merupakan salah satu tembang 

macapat budaya Jawa. 

c. Dia sedang menyelesaikan /h/utangnya di bank. 

 

15. Tanda Penyingkat atau Apostrof (‘) 

Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan 

penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam 

konteks tertentu. 

Contoh: 

a. Dia ‘kan kusurati. (‘kan = akan) 

b. Mereka sudah datang, ‘kan? (‘kan = bukan)  

c. Malam ‘lah tiba. (‘lah = telah) 

d. 5-2-‘13 (’13 = 2013) 

 

II. Rangkuman 

Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana 

melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara 

lambang-lambang itu (pemisahan dan penggabungannya 

dalam suatu bahasa. Tanda baca adalah simbol yang tidak 

berhubungan dengan fonem (suara) atau kata dan frasa pada 

suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur 

dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang 

dapat diamati sewaktu pembacaan. 

Ejaan terdiri atas pemakaian huruf dan pemakaian tanda 
baca. Pemakaian huruf terdiri atas: (1) pemakaian huruf 

kapital, (2) huruf miring. Sedangkan penulisan kata terdiri 

atas: (1) kata dasar, (2) kata berimbuhan, (3) bentuk ulang, (4) 
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gabungan kata, (5) pemenggalan kata, (6) kata depan, (7) 

partikel, (8) singkatan dan akronim, (9) angka dan bilangan, 

(10) kata ganti ku-, kau-, -ku, -mu, dan –nya, dan (11) kata 

sandang si dan sang.  

Pemakaian tanda baca terdiri atas: (1) tanda titik (.), (2) 

tanda koma (,), (3) tanda titik koma (;), (4) tanda titik dua (:), 

(5) tanda hubung (-), (6) tanda pisah (—), (7) tanda tanya (?), 

(8) tanda seru (!), (9) tanda elipsis (...), (10) tanda petik (“…”), 

(11) tanda petik tunggal (‘…’), (12) tanda kurung ((…)), (13) 

tanda kurung siku ([…]), (14) tanda garis miring (/), dan (15) 

tanda penyingkat atau apostrof (‘). 

 

III. Latihan dan Tugas  
 

1. Uraikan apa yang dimaksud dengan ejaan dan ruang 

lingkupnya! 

2. Uraikan apa yang dimaksud dengan tanda baca dan ruang 

lingkupnya! 

3. Sebutkan 5 kaidah penggunaan huruf kapital dan buatlah 

contohnya! 

4. Jelaskan perbedaan akronim dan singkatan serta buatkan 

contoh masing-masing 5 buah! 

5. Sebutkan 5 kaidah penggunaan tanda titik (.) dan tanda 

koma (,) serta buatlah contohnya dalam kalimat masing-

masing 5! 
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