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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. 

Shalawat & Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan 

agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan 

pengikutnya sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan 

hidayah Allah SWT, program penulisan buku ajar dan referensi 

telah dapat dirampungkan. 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi 

buku, baik buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah 

diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan 

tinggi dan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dan sejumlah regulasi lainnya. Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 

dengan tegas menyebutkan bahwa dosen secara perseorangan 

atau kelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang 

diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu sumber 

belajar. 

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 

adalah upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam 

impelementasi undang-undang di atas, dimana secara 

kuantitatif, grafik riset dan publikasi dosen PTKI masih harus 

terus ditingkatkan.Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu 

pembelajaran dengan mewujudkan suasana akademik yang 

kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan 

kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. 

Publikasi ini juga diharapkan men-support peningkatan karir 

dosen dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang 

ujungnya berdampak pada peningkatan status dan peringkat 

akreditasi program studi dan perguruan tinggi. 

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 

berjumlah 10 judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 

2020 menjadi 100 judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku 
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ajar dan 50 judul buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti 

pada level publikasi, namun berlanjut pada pendaftaran Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 

HKI dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 

berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, 

berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-

transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam Islamic 

studies konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-

teologis dengan metode humanities studies kontemporer seperti 

sosiologi, antropologi, psikologi,ekonomi, hermeneutik, 

fenomenologi dan juga dengan metode ilmu eksakta (natural 

scincies) yang berkarakter induktif-rasional. Dari 100 judul 

buku, terdapat 10 judul tematik yang menjawab problem 

epistimologis pendidikan Islam, terutama terkait misi 

Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam (Islam 

washathiyah), pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan karakter, pendidikan multikultural, etno-pedagogik, 

pembelajaran DARING (dalam jaringan), pendidikan & isu 

gender, ragam pesantren (pesisir, enterprenuer), dan tema 

teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus merdeka. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan 

dan dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, 

M.Ag dan jajarannya, kepada 100 penulis yang telah 

berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan 

tak terlupakan jugaeditor dari dosen sebidang dan penerbit 

yang tanpa sentuhan zauqnya, perfomance buku tak akan 

semenarik ini.Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada 

kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ 

inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. 

Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan 
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keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat 

pada umumnya. 

    Mataram, 29 Oktober 2020 M 

  12 Rabi’ul Awal 1442 H 

      Dekan  

 

 

 

 

       

 

     `       Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 

             NIP. 196812311993032008 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah yang 

Mahakuasa karena dengan taufik dan hidayah-Nya, bahan 

ajar yang kami beri judul “Bahasa Indonesia di Perguruan 

Tinggi” ini dapat diselesaikan walaupun hasilnya belum 

maksimal. 

Bahan Ajar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan 

materi kuliah Bahasa Indonesia, mengingat buku-buku yang 

sudah ada dan beredar selama ini belum secara 

komprehensif menyajikan berbagai ragam atau variasi 

bahasa yang aktual berkembang dan dipakai, baik di 

kalangan insan akademis, maupun oleh masyarakat umum. 

Variasi bahasa yang kami maksud misalnya pemakaian 

ragam formal seperti bahasa dalam surat menyurat, 

pemakaian bahasa dalam penulisan karya ilmiah maupun 

ragam bahasa formal lainnya. Ragam bahasa nonformal 

seperti ragam bahasa sastra dalam buku ini dikenalkan. 

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa bahan ajar ini 

memiliki banyak kekurangan, karena ini penyusun bersedia 

menerima kritik dan saran dari pembaca dan pemakai Bahan 

Ajar ini. 

 

 

     Mataram, 31 Oktober 2020 

 

 

Penyusun 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

BAHASA INDONESIA 

DI PERGURUAN TINGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

CPL-Prodi yang dibebankan pada 

MK 

S8 Menginternalisasi nilai, 

norma, dan etika 

akademik 

KU1 Mampu menerapkan 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif 

dalam konteks   

pengembangan atau 

implementasi ilmu. 

KU2 Mampu menunjukkan 

kinerja mandiri, bermutu, 

dan terukur 

KU9 Mampu 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali    

data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 

Capain Pembelajaran Mata 

Kuliah (CPMK) 

CPMK1/

SubCPM

K1 

Mampu menjelaskan 

etika akademik denan 

benar menyusun KTI 

CMPK2/ Mampu menemukan, 



vii 

Sub 

CPMK 2

  

menyimpan, dan 

mengolah referensi 

melalui aplikasi medeley 

untuk menghindari 

plagiasi 

CPMK3/

SubCPM

K3 

Mampu menjelaskan 

dan/atau memberikan 

contoh sistematika, 

formulasi Bahasa 

Indonesia yang 

digunakan dalam KTI 

dengan memperhatikan 

kaidah gramatika, 

PUEBI, KBBI. 

CPMK4/

SubCPM

K4 

Mampu menerapkan 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan    

inovatif dalam 

penyusunan KTI bagian 

pendahulua dengan baik   

dan benar. 

 

CPMK4/

SubCPM

K5 

Mampu menerapkan 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan     

inovatif dalam 

penyusunan KTI bagian 

hasil dan pembahasan 

dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang 

baik    dan Benar.  

 CPMK4/

SubCPM

K6 

Mampu menerapkan 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan   
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inovatif dalam 

penyususnan KTI bagian 

kesimpulan dengan 

menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar 

CPMK5/

SubCPM

K7 

Mempresentasikan hasil 

penyususnan KTI secara 

lisan sesuai prinsip 

komunikasi efektif 
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PETUNJUK PENGGUNAAN BAHAN AJAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Agar mudah memahami isi buku, berikut ini diuraikan 

model penyajian buku. Buku ajar Bahasa Indonesia di 

Perguruan Tinggi (Membangun Responsif Budaya Mahasiswa 

melalui Bahasa) ini terdiri atas sepuluh bab, dan setiap bab 

memiliki bagian-bagian sebagai berikut: 

1. Tema Pelajaran 

 Bagian ini menunjukkan tema yang akan dipelajari 

dalam unit ini. 

2. Bab 1 

 Nomor Pelajaran 

3. Pendahuluan  

 Berisi pengantar yang mendorong kalian agar tertarik 

mempelajari materi pada pelajaran ini 

4. Tujuan Pembelajaran 

 Memberikan gambaran umum mengenai hasil yang 

akan dicapai setelah mempelajari materi tersebut 

5. Peta Konsep  

 Memberikan gambaran mengenai materi-materi yang 

akan kalian pelajari dalam pelajaran ini 

6. Rangkuman  

 Ringkasan keseluruhan materi pada bab tersebut 

7. Refleksi  

 Melakukan identifikasi terhadap diri sendiri tentang 

kemampuan mahasiswa dalam mempelajari tiap bab 

dengan mengisi tabel sesuai dengan capaian pembeajaran 

8. Ujian Kompetensi 

 Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan 

materi pada bab tersebut 

 

 



x 

9. Daftar Pustaka 

 Daftar yang mencantumkan nama pengarang, judul 

buku, kota terbit, dan penerbit yang ditempatkan pada 

bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun sesuai 

jadwal. 
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BAB 1 

EJAAN DAN TANDA BACA 

A. PENDAHULUAN 

Bahan ajar ini diharapkan mampu memahami dan 

menggunakan pemakaian tanda baca dan ejaan dalam bahasa 

Indonesia. Secara khusus, setelah menyelesaikan kegiatan 

belajar 1 (KB 1) ini diharapkan mahasiswa : 

1. dapat menjelaskan pengertian ejaan dan tanda baca, 

2. dapat menyebutkan jenis-jenis ejaan dan tanda baca, 

3. dapat membuat contoh penggunaan ejaan dalam bahasa 

Indonesia, 

4. dapat membuat contoh penggunaan tanda baca dalam 

bahasa Indonesia. 

 

B. MATERI 

Ejaan dan tanda baca ini sangat perlu diperhatikan 

terutama sekali pada kegiatan menulis. Berkaitan dengan 

pemakaian ejaan, yang perlu dicermati adalah penulisan huruf 

dalam kata atau kalimat, sedangkan yang terkait dengan tanda 

baca adalah penggunaan enam belas tanda baca dalam bahasa 

Indonesia. 

1. Huruf Kapital 

a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan 

langsung 

Contoh: 

Menteri Perekonomian mengatakan, “ Perekonomian dunia 

kini belum sepenuhnya lepas dari cengkraman resesi 

dunia”. 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam 

ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, 

kitab suci, nama Tuhan dan kata ganti untuk Tuhan. 
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Contoh: 

Allah, Yang Mahakuasa, Islam, Quran, hamba-Nya.   

c. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar 

kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama 

orang. 

Contoh : 

Sultan Hasanuddin, Nabi Muhammad, Lalu Srinata. 

d. 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 : 

Profesor Supomo, Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional, 

Gubernur Irian Jaya. 

e. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa, dan bahasa. 

Contoh : 

Bangsa Indonesia, suku Sasak, bahasa Jawa. 

f. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, 

bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. 

Contoh : 

Tahun Hijriah, hari Lebaran, bulan Agustus, Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. 

g. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 

Contoh : 

Selat Lombok, Negara Indonesia, Bukit Tinggi, Jazirah 

Arab. 

h. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur 

nama negara, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, serta 

nama dokumen resmi. 

i. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur 

bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen 

resmi. 
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Contoh : 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

j. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata 

(termasuk unsur kata ulang sempurna) di dalam nama buku, 

majalah surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata 

seperti di, ke, dari, yang tidak terletak pada posisi awal. 

Contoh : 

Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, Sinar 

Pembeharuan, Lombok Post, “Asas-Asas Hukum 

Indonesia”. 

k. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur 

singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 

Contoh : 

Dr.    doktor 

S.E   Sarjana Ekonomi 

M.A  Master of Arts 

Sdr.   Saudara 

l. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk 

hubungan kekerabatan. 

Contoh : 

1) Surat Saudara sudah saya terima. 

2) Besok Paman akan datang. 

m. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti 

Anda. 
Contoh : 

Surat Anda sudah kami terima. 

 

2. Huruf Miring 

a. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, 

majalah surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 

b. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan 

atau menghususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok 

kata. 
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c. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata 

nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang disesuaikan 

ejaannya. 

 

3. Penulisan Kata Ulang 

a. Pengulangan kata dasar 

Contoh : 

Anak-anak, Sekolah-sekolah, tinggi-tinggi 

b. Pengulangan kata berimbuhan 

Contoh : 

Berkejar-kejaran 

Sayur-sayuran 

Didorong-dorong 

c. Pengulangan gabungan kata 

Contoh : 

Rumah-rumah sakit 

Meja-meja tulis 

Buku-buku gambar 

d. Pengulangan kata yang berubah bunyi 

Contoh : 

Sayur-mayur 

Lauk pauk 

Ramah-tamah 

Perhatikan pemenggalan kata ulang  

selambat-lambatnya bukan selambat-lam-lambatnya  

e. Penulisan gabungan kata 

Contoh : 

Limbah industri   bukan     limbahindustri 

Kotak pos      bukan     kotakpos 

Ada gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata. 

Contohnya : 

Daripada, matahari, padahal, sekaligus, saputangan, 

bilamana. 
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Ada lagi gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak 

dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang mengandung 

arti penuh. 

Contoh : 

Nonteknis, non-Amerika, antar-SMA, antargugus. 

 

Kalau gabungan kata mendapat awalan dan akhiran 

sekaligus, penulisannya harus serangkai. 

Contoh : 

Pertanggungjawaban, diujicobakan, disalahgunakan. 

4. Penulisan kata ganti 

Kata ganti ku dan kau dituliskan serangkai dengan kata 

yang mengikutinya: ku, mu, dan nya ditulis serangkai 

dengan kata yang mendahuluinya, 

Contoh : 

Kutulis  perhatikan  ---- aku tulis 

Kau selidiki perhatikan ---- engkau selidiki 

Bajumu            perhatikan ---- baju kamu 

 

5. Penulisan angka dan lambang bilangan 

a. Lambang bilangan dituliskan dengan angka jika 

berhubungan dengan ukuran (panjang, luas, isi, berat) dan 

satuan waktu. Nilai uang atau yang dipakai menandai nomor 

jalan, rumah, kamar, kamar pada alamat yang bukan pada 

dokumen resmi. 

Contoh : 

5 sentimeter 

10 meter persegi 

25 liter 

30 kilogram 

1 jam 15 menit 

Rp. 5000,00 

Jalan Pendidikan No. 20 

Nomor 14 
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b. Bilangan dalam perincian dituliskan dengan angka. 

Contoh : 

Menurut catatan, jumlah pasien yang datang ke puskesmas 

kemarin ada 15 orang, yaitu: 7 orang penderita sikat gigi, 5 

orang penderita sakit mata, dan 3 orang penderita sakit gigi. 

c. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau 

dua kata dituliskan dengan huruf, sedangkan yang 

dinyatakan lebih dari dua angka dituliskan dengan dua 

angka. 

Contoh : 

Panitia sudah menyediakan dua bus untuk keperluan 

karyawati. Calon mahasiswa sudah terdaftar tiga ribu orang. 

Ada 28 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta 

seminar. 

d. Lambang bilangan pada awal kalimat dituliskan dengan 

huruf. 

Contoh : 

Sepuluh karyawan teladan memperoleh piagam dari 

pemerintah. 

e. Kata bilangan yang mendapatkan akhiran –an penulisannya 

sebagai berikut. 

Contoh : 

80-an atau delapan puluhan 

5.000-an atau lima ribuan 

f. Bilangan yang ditulis dalam dokumen resmi, seperti akta, 

kuitansi, wesel pos, dan cek dapat menggunakan angka dan 

huruf sekalian. Agar tidak terjadi tindakan kriminal dari 

orang yang tidak bertanggung jawab. 

Contoh : 

Telah dijual tanah seluas 2000 (dua ribu) dengan harga Rp 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 

g. Penulisan kata bilangan tingkat dapat dilakukan sebagai 

berikut 

Contoh : 
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Hari ulang tahun ke-45 Republik Indonesia 

6. Pemakaian tanda baca 

a. Tanda koma 

1) Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu 

perincian atau pembilangan. 

Contoh : 

Kini kita memerlukan karyawan yang terampil, disiplin, dan 

jujur. 

2) Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara 

berlawanan yang satu dari kalimat setara berikutnya yang 

didahului oleh kata tetapi. 

Contoh : 

Tini tidak pergi kuliah, tetapi mengantar ibunya ke pasar. 

Ia bukan mahasiswa, melainkan pegawai bank. 

3) Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat 

yang mendahului induk kalimatnya. 

Contoh : 

Karena sakit, ia tidak mengikuti karya wisata ke Bali. 

4) Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat. 

Contoh : 

Oleh karena itu, sehubungan dengan itu, jadi, pertama, 

kedua, selanjutnya. Namun, lagipula, meskipun demikian, 

sebenarnya, kalau begitu, selain itu, bahkan, kemudian, 

sebaliknya, misalnya, akhirnya, sebagai simpulan. 

5) Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seperti wah, 

ah, aduh, kasihan, o, dan ya. 

Contoh : 

Wah, lebih banyak lagi limbah yang ditimbulkan oleh 

manusia. 

6) Tanda koma digunakan anatara nama dan alamat, tempat 

dan tinggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang 

ditulis berurutan. 

Contoh: 
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(1) Mataram, 24 Januari 2010 

(2) Jalan Flamboyan 1, Narmada, Lombok Barat 

(3) Lombok Barat, NTB 

7) Tanda koma digunakan di anatara nama orang dan gelar 

akademik yang mengikutinya. 

Contoh : 

Hendro, M.A. 

Badrin, S.Pd. 

Hendarto, S.H. 

8) Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan lambang 

dan keterangan aposisi. 

Contoh : 

Pada bulan yang lalu, kalau tidak salah, dia pergi ke Pekan 

Baru. 

9) Tanda koma tidak digunakan pada kalimat yang mengiringi 

induk kalimatnya. 

Contoh : 

Ia terpaksa membatalkan rencananya untuk berkunjung 

kepada saudaranya di Manado karena harus 

 

b. Tanda titik koma 
Tanda titik koma dapat untuk memisahkan kalimat yang 

setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti 

kata penghubung. 

Contoh : 

(a) Ia tidak dapat maenyelesaikan studi pada waktunya 

karena isterinya sakit dan sudah lama dirawat di rumah 

sakit; 

(b) Pembimbingnya sedang bertugas keluarnegeri; 

(c) Ada data yang tercecer pada waktu rumahnya 

kebanjiran. 

c. Tanda Titik Dua 

1. Tanda titik dua digunakan pada kalima lengkap, yang diikuti 

rincian berupa, kata atau frase, Misalnya: 
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Syarat-syarat untuk dapat melamar menjadi pegawai negeri 

sipil, adalah se bagai berikut: 

a. Warga negara Indonesia 

b. Berisia antara 18 dan 40 tahun 

c. Tidak paernah dihukum 

d. Berkelakuan baik 

e. Berbadan sehat 

2. Tanda titik dua tidak digunakan sebelum rincian yang 

merupakan pelengkap kalimat. Misalnya: 

Syarat-syarat untuk dapat melamar menjadi pegawai negeri 

sipil, adalah se bagai berikut: 

a. Warga negara Indonesia 

b. Berisia antara18 dan 40 tahun 

c. Tidak paernah dihukum 

d. Berkelakuan baik 

e. Berbadan sehat 

3. Tanda titik diganti dengan titik satu pada kalimat lengkap 

yang diikuti dengan berupa kalimat lengkap pula, dan tanda 

akhir rincian harus ada tanda titik. Misalnya: 

Syarat-syarat untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil, 

antara lain, sebagai berikut. 

a. Pelamar adalah warga negara Indonesia 

b. Pelamar harus berusia 18 dan 40 tahun 

c. Pelamar tidak pernah dihukum 

d. Yang baersangkutan harus berkelakuan baik 

e. Yang bersangkutan berbadan sehat. 

 

C. RANGKUMAN 

Salah satu hal tidak bisa diabaikan dalam kegiatan 

berkomunikasi adalah ejaan dan tanda baca. Terutama jika 

komunikasi itu dilakukan secara tertulis. Tanda baca dan ejaan 

sangatlah perlu dalam membantu pembaca dalam memahami 

ide bacaan. Tanpa memperhaikan tanda baca dalam tulisan 

misalnya kapan pembaca harus berhenti dan menangkap idenya 
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maka seseorang akan kesulitan memahami ide penulisnya. 

Tanda baca berkaitan dengan tanda baca seperti tanda titik (.), 

tanda baca petik (‘), tanda baca satu/ perintah(!) atau tanda 

baca tanya(?). Sedangkan, ejaan berkaitan dengan ketetapan 

kebakuan penulisan dan ucapan suatu kata, misalnya kata 

kunci, bukan konci, penerapan bukan penterapan dsb. 

Penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia, misalnya 

berkaitan dengan penggunaan huruf kapital, huruf miring, 

penulisan kata ulang, penulisan gabungan kata, penulisan kata 

ganti, penulisan angka dan lambang bilangan, sedangkan 

pemakaian tanda baca berkaitan dengan pemakaian tanda koma 

(,), tanda titik koma (;), tanda titik dua (:). 

D. REFLEKSI 

Adakah materi dalam bab 1 ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami  dan 

mengimplementasikan 

Huruf Kapital 

   

2 Memahami  dan 

mengmplementasikan 

penulisan huruf miring  

   

3 Memahami  dan 

mengmplementasikan 

penulisan kata ulang   

   

4 Memahami  dan 

mengmplementasikan 

penulisan kata ganti 
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5 Memahami  dan 

mengmplementasikan 

penulisan angka dan 

lambang bilangan 

   

6 Memahami  dan 

mengmplementasikan 

pemakaian tanda baca 

   

 

E. UJIAN KOMPETENSI  

a. Pilihlah Jawaban yang Tepat  

1. Berikut ini merupakan penggunaan atau fungsi tanda titik, 

KECUALI... 

a. Mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan 

b. Memisahkan angka, jam, menit, dan detik untuk 

menunjukkan waktu 

c. Diletakkan pada akhir singkatan nama atau gelar 

d. Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk 

kalimat 

e. Diletakkan pada singkatan atau ungkapan yang sudah 

umum 

2. Kesalahan penulisan huruf besar terdapat pada kalimat 

a. Dea mengajar di sekolah dua kali seminggu 

b. Paman suka membaca surat kabar Analisa 

c. Ayah membeli pisang Ambon untuk kakek 

d. Siang ini Banu akan bertemu dengan Tika 

e. Keluargaku baru tiba di Jakarta sore ini 

3. Berikut merupakan pemakaian huruf miring atau garis 

bawah yang benar, KECUALI… 

a. Menuliskan nama ilmiah 

b. Menuliskan ungkapan asing 

c. Menuliskan nama atau judul buku yang diikuti dalam 

karangan 

d. Nama instansi atau lembaga 

e. Menegaskan bagian kata dari sebuah kalimat 
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4. Berikut merupakan contoh penggunaan tanda hubung (-) 

yang benar, KECUALI… 

a. se-Jawa Barat 

b. Tahun 90-an 

c. Anak-anak 

d. memPHK-kan 

e. 5-08-2016 

5. Penulisan kata bilangan yang benar terdapat pada kalimat… 

a. Dua ratus empat puluh orang tamu diundang dalam 

pertemuan itu. 

b. Dewi membaca novel itu sampai empat kali. 

c. 14 orang tewas dalam kecelakaan itu. 

d. Perusahaan itu mencari 10 ( sepuluh ) pegawai baru. 

e. Untuk membeli keperluan itu, kami harus menyiapkan 

uang 1000 an. 

 

F. DAFTAR PUSTAKA 
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BAB 2 

BENTUK DAN PEMIILIHAN KATA 

 

A. PENDAHULUAN 

Kata adalah satuan bentuk terkecil (dari kalimat ) yang 

dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata kata yang 

terbetuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem; atau 

gabungan huruf dengan morfem, baru kita akui sebagai kata 

bila bentuk itu mempunyai makna. Dari segi bentuknya kata 

dapat dibedakan atas dua macam, yaitu (1) kata yang 

bermorfem tunggal, dan (2) kata yang bermorfem banyak. Kata 

yang bermorfem tunggal disebut juga kata dasar atau kata tak 

berimbuhan. Kata dasar pada umumnya berpoensi untuk 

dikembangkan menjadi kata turunan atau kata imbuhan. 

Kata memiliki dua aspek yaitu aspek bentuk dan aspek 

makna. Aspek bentuk merujuk pada wujud visual suatu bahasa, 

sedangkan aspek makna merujuk pada pengertian yang 

ditimbulkan oleh wujud visual bahasa itu.  

Dalam bab ini akan dibicarakan masalah bentuk kata, 

baik yang menyangkut pengimbuhan maupun makna yang 

ditimbulkannya. Pengimbuhan adalah proses pembentukan kata 

dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar atau bentuk 

dasar tertentu. Jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia ada 

empat macam imbuhan. 

Pertama, imbuhan yang terletak pada awal kata lazim 

disebut awalan (prefiks). Kedua, imbuhan yang terletak pada 

akhir kata lazim disebut akhiran (sufiks). Ketiga, imbuhan yang 

terletak di tengah kata lazim disebut sisipan (infiks). Keempat, 

imbuhan yang terletak secara bersamaan pada awal dan akhir 

kata lazim disebut gabungan imbuhan (konfiks). 
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B. MATERI 

Beberapa contoh pemakaian imbuhan Bahasa Indonesia 

seperti yang sudah disebutkan di atas dapat diperhatikan di 

bawah ini. 

(1) Awalan (Prefiks) 

meN- -------------------- menulis,melamar, memantau 

di-  -------------------- ditulis, dilamar, dipantau 

peN- -------------------- penulis, penyanyi, peramal 

ber- -------------------- berkebun, bermain, bermimpi 

se- -------------------- serupa, senada, seiring 
(2) Akhiran (sufiks) 

-an -------------------- tulisan, tatapan, tantangan 

-I  -------------------- temui, sukai, pandangi 

-kan --------------------tumbuhkan,sampaikan,  

keringkan 
 

(3) Sisipan (infiks) 

-el - -------------------- geletar, geligi, gelantung 

-em- ------------------- gemuruh, gemetar 

-er --------------------- gerigi 
 

(4) Gabungan imbuhan (konfiks) 

ke-an -------------------- kehujanan, kedinginan 

se-nya -------------------- seandainya, sebaiknya 

per-an -------------------- perantauan, persimpangan 

Selain dengan pengimbuhan, pembentukan kata dapat 

pula dilakukan dengan penggabungan antara unsur terikat dan 

kata dasar. Unsur terikat yang dimaksud di sini adalah unsur 

yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. 

Dengan demikian, unsur itu selalu terikat pada unsur lain, 

misalnya swa-, pra-, dan pasca-, sebagaimana yang terdapat 

contoh berikut. 
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Swa -----------------  swadaya, swasembada, 

swakarsa  

pra ----------------- prasejarah, prasarana, prasaran 

pasca ----------------- pascaperang, pascapanen,    

pascasarjana 

Kaidah atau aturan pembentukan kata dalam bahasa 

Indonesia sebenarnya sudah banyak dibicarakan dalam buku-

buku tata bahasa. Dalam pengajaran bahasa di sekolahpun tata 

cara pembentukan kata sudah diajarkan. Sungguhpun 

demikian, hal itu tidak berarti bahwa semua bentukan kata 

dalam bahasa Indonesia telah dilakukan melalui proses yang 

benar yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam 

kenyataan bahasa kita masih sering dijumpai bentukan kata 

yang menyimpang dari kaidah. 

Beberapa bentukan kata yang belum sesuai dengan 

kaidah pembentukan kata akan dibicarakan berturut-turut 

berikut ini. 

(a) Bentukan kata dengan imbuhan meN- (-kan) dan peN- 

(-an) 

Beberapa kata berimbuhan meN-(-kan) dan peN-(-an) 

yang pembentukannya tidak tepat, antara lain, adalah merubah, 

merobah, mengetrapkan, menterapkan, perobahan, 
pengetrapan, penterapan, pengelepasan, dan pengrusukan. 

Bentuk kata-kata tersebut dikatakan tidak tepat karena proses 

pembentukannya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Agar dapat membentuk kata secara benar dan mampu 

mengecek kebenaran bentuk kata, selain harus mengalami 

proses pengimbuhan, kita juga dituntut lebih “akrab” dengan 

kamus. Dengan menggunakan kamus, kita dapat mengecek 

kata dasar bentukan kata itu secara benar. 

Bentukan kata dengan imbuhan meN-(-kan) dan peN-(-

an) dapat diambil contohnya dari kata dasar ubah. Dengan 
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demikian, bentukan kata dasar  ubah yang baku dan tidak baku 

adalah sebagai berikut. 

Baku    Tidak baku 

mengubah  merubah, merobah 

diubah   dirubah, dirobah 

perubahan  perobahan 
Bentukan kata dengan imbuhan meN-(-kan) dan peN-(-

an) dapat diambil contohnya dari kata dasar terap. Dengan 

demikian, bentukan kata dasar  terap yang baku dan tidak baku 

adalah sebagai berikut. 

Baku Tidak baku 

Menerapkan mengetrapkan, 

mentrapkan, 

menterapkan 

Penerapan pengetrapan, 

pentrapan, 

penterapan 

(b) Beberapa bentukan kata baru 

Contoh : 

Pegolf ‘orang yang profesinya bermain golf’ 

Pecatur ‘ orang yang profesinya bermain catur’ 

Pebulu tangkis ‘ orang yang profesinya bermain bulu 

tangkis’ 
Beberapa contoh bentukan kata di atas menyatakan 

‘profesi’ 

 

(c) Bentukan kata dengan imbuhan di-kan 

Contoh : 

ditemukan  bukan   diketemukan 

 

(d) Bentukan kata dengan imbuhan –isasi 
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Imbuhan –isasi yang sering digunakan dalam bahasa 

Indonesia berasal dari bahasa Belanda –isatie atau bahasa 

Inggris –isaztion. Imbuhan itu sebenarnya tidak diserap ke 

dalam bahasa Indonesia. Imbuhan itu ada dalam pemakaian 

bahasa kita karena diserap secara bersama-sama dengan bentuk 

dasarnya. 

Contoh : 

neonisasi         -------------------- usaha pemasangan neon 

pompanisasi   --------------------- usahapemasangan pompa 

jambanisasi   ---------------------- usahapemasangan 

jamban 

 

(e) Bentukan kata dengan imbuhan –ter 

Contoh : 

tertabrak  bukan   ketabrak 

tertimpa  bukan  ketimpa 

tersandung bukan   kesandung 

tertangkap bukan  ketangkap 

 

(f) Bentukan kata dengan imbuhan –wan dan men- 

Contoh : 

budi+man -----------------  budiman 

seni+man  -----------------  seniman 

darma+wan -----------------  darmawan 

harta+wan   -----------------  hartawan 

 

C. RANGKUMAN 

Kata mempunyai dua aspek, yaitu aspek bentuk dan 

aspek makna. Aspek bentuk merujuk pada wujud visual suatu 

bahasa, sedangkan aspek makna merujuk pada pengertian yang 

ditimbulkan oleh wujud visual bahasa itu. 

Pembicaraan masalah bentuk kata tidak terlepas dari 

istilah pengimbuhan. Pengimbuhan adalah proses pembentukan 

kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar atau 
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bentuk dasar tertentu. Jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia 

dibagi empat. Pertama, imbuhan yang terletak di awal kata 

yang lazim disebut awalan(prefiks. Kedua, imbuhan yang 

terletak pada akhir kata lazim disebut akhiran(prefiks). Ketiga, 

imbuhan yang terletak di tengah kata lazim disebut sisipan 

(infiks). Keempat, imbuhan yang terletak secara bersamaan 

pada awal dan akhir kata lazim disebut gabungan (konfiks). 

Dalam bahasa Indonesia juga ada bentukan kata. 

 

D. REFLEKSI  

Adakah materi dalam bab 2 ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan 

awalan (prefiks)  

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan 

akhiran (sufiks) 

   

3 Memahami dan 

mengimplementasikan 

sisipan (infiks) 

   

4 Memahami dan 

mengimplementasikan  

imbuhan (konfiks) 

   

 

E. UJIAN KOMPETENSI  

a. Pilihlah Jawaban yang Tepat 

1. Pak Warijo sedang menyemir sepatu. 

Makna imbuhan meN- pada kata menyemir dalam kalimat 

tersebut adalah … 
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a. Menghasilkan sesuatu 

b. Memberi atau membubuhi 

c. Melakukan pekerjaan 

d. Mengeluarkan atau menampilkan 

 

2. Pak Rino sedang … barang dagangan di tokonya. 

Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian yang 

rumpang pada kalimat tersebut adalah … 

a. Mesurvei 

b. Memsurvei 

c. Mensurvei  

d. Menyurvei 

3. Penabuh beduk itu terlihat kelelahan. 

Makna imbuhan pe- pada kata penabuh dalam kalimat 

tersebut adalah… 

a. Orang atau hal yang dikenai laku 

b. Alat yang digunakan untuk 

c. Orang yang melakukan suatu perbuatan 

d. Yang memiliki 

4. Kalimat berikut yang mengandung imbuhan per-/-an yang 

bermakna tempat melakukan perbuatan adalah … 

a. Perampokan yang terjadi tadi malam menyebabkan 

kerugian jutaan rupiah 

b. Pelabuhan Tanjung Priuk selalu ramai setiap harinya. 

c. Kue pesanan Bu Tanti akan dikirim nanti malam. 

d. Di dekat rumahku akan dibangun perumahan yang 

sangat mewah. 

5. Anak-anak terlihat kepanasan saat upacara bendera. 

Makna imbuhan ke-/-an pada kata kepanasan dalam kalimat 

tersebut adalah … 

a. Perbuatan yang tidak disengaja 

b. Terlalu, terlampau 

c. Menderita, terkena 

d. Keadaan yang berhubungan dengan  
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BAB 3 

PILIHAN KATA (DIKSI) 

 

A. PENDAHULUAN 

Ada dua istilah yang sering dipakai yaitu pemilihan 

kata dan pilihan kata. Pemilihan kata adalah proses atau 

tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan 

secara tepat. Pilihan kata adalah hasil dari proses atau tindakan 

tersebut. 

Dalam kegiatan berbahasa, pilihan kata merupakan 

aspek yang sangat penting. Hal ini untuk memperjelas 

keefektifan bahasa yang digunakan. 

 

B. MATERI 

Pilihan kata yang digunakan harus mampu mewakili 

gagasan secara tepat dan dapat menimbulkan gagasan yang 

sama pada pikiran pembaca dan pendengar.  

 

a. Kriteria pemilihan kata 

Ketepatan pilihan kata dapat dicapai jika pemakai bahasa 

mampu memahami perbedaan.  

(1) Kata-kata yang bermakna denotatif dan konotatif 

Makna denotatif adalah makna yang mengacu pada 

gagasan tertentu (makna dasar), yang tidak mengandung 

makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Makna konotatif 

adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa 

tertentu di samping makna dasarnya. 

Contoh : 

      Denotatif    

     Kambing hitam (kambing berwarna hitam) 

    Konotatif 

   Kambing hitam (orang yang dipersalahkan)  
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(2) Kata-kata yang bersinonim 

Contoh : 

Kelompok 

Rombongan 

Kawanan 

Gerombolan 
 Apabila telah memahami benar perbedaan makna kata-

kata yang bersinonim, pemakai bahasa diharapkan dapat 

memilih salah satu kata yang bersinonim itu untuk 

digunakan dalam konteks tertentu yang tepat. Dengan 

demikian, ia diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam 

menentukan kata yang akan digunakan. 

 

b. Kecenderungan 

Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan 

kemampuan memilih kata yang memang benar-benar  

diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Untuk 

itu pemakaian kata-kata yang mubazir atau kata-kata yang 

kehadirannya dalam konteks tertentu tidak diperlukan. 

Dengan memahami kata-kata yang mubazir, pemakai 

bahasa dapat menghindarinya dalam pemakaian yang tidak 

perlu. 

Penyebab kemubaziran itu antara lain: 

(1) Penggunaan makna jamak 

(2) Penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna 

atau fungsi secara berganda 

(3) Penggunaan makna kesalingan 

Contoh : 

Mubazir  Tidak mubazzir 

Sangat sekali sangat atau sekali 

Hanya saja hanya atau saja 

Demi untuk demi atau untuk 
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c. Keserasian  

Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan 

kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan 

konteks pemakaian yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya 

dengan faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan. 

Faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan sehubungan 

dengan pemilihan kata, antara lain adalah : 

a. Hubungan antara makna yang satu dengan makna yang 

lain 

b. Kelaziman penggunaan kata-kata tertentu. 

Contoh : 

Baku    Tidak baku 

metode   methode, metoda 

teknik   tehknik, technik 

sistem   sistim 

persen   prosen 

persentase   prosentase 

kuitansi   kwitansi  

 

d. Pemakaian kata jam dan pukul 

Kata jam  dan  pukul sering pula dikacaukan dan tidak 

jarang dianggap sama. Padahal, kedua kata itu pada dasarnya 

mengandung makna yang berbeda. Kata  jam menyatakan 

makna masa atau jangka waktu. Kata pukul menyatakan waktu 

atau saat. Dengan demikian jika yang ingin diungkapkan 

adalah waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. 

 

e. Pemakaian kata dari dan daripada 

Kata dari dan daripada pemakaiannya berbeda. 

Perbedaan itu itu disebabkan oleh maknanya yang tidak sama. 

Kata dari  lazimnya digunakan untuk menunjukkan makna asl, 

asal tempat, asal bahan.  

 Contoh : 

 Mereka baru pulang dari Yogyakarta 
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 Meja ini terbuat dari marmer 
 Kata daripada menunjukkan perbandingan. 

 Contoh : 

Gunung Rinjani lebih tinggi daripada Gunung 

Himalaya 

 

C. RANGKUMAN 

Agar gagasan dan pikiran dapat diterima secara tepat 

oeh pembaca atau pendengarnya, pilihan kata yang digunakan 

harus mampu mewakili gagasan secara tepat. Hal ini dapat 

dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan. 

Pemahaman kata mubazir dan tidak mubazir.  

Faktor bahasa dan non kebahasaan juga mempengaruhi 

dalam pemilihan kata. Faktor non kebahasaan terkait dengan 

situasi, lawan bicara, sarana pemakaian yang harus 

dipertimbangkan. 

 

D. REFLEKSI  

 Adakah materi dalam bab 3  ini yang kurang 

kalian mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum 

mengerti, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar 

sungguh-sungguh sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan kata-

kata yang bermakna denotatif 

dan konotatif 

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan kata-

kata yang bersinonim 

   

3 Memahami dan 

mengimplementasikan 

penggunaan makna jamak 
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4 Memahami dan 

mengimplementasikan  

penggunaan kata yang 

memiliki kemiripan makna 

atau fungsi secara berganda 

   

5 Memahami dan 

mengimplementasikan makna 

kesalingan 

   

6 Memahami dan 

mengimplementasikan 

keserasian dalam pemilihan 

kata 

   

7 Memahami dan 

mengimplementasikan 

pemakaian kata jam dan pukul 

   

8 Memahami dan 

mengimplementasikan 

pemakaian kata dari dan 

daripada 

   

 

E. UJIAN KOMPETENSI  

Pilihlah jawaban yang tepat! 

1. Makna sebenarnya dari suatu kata atau kalimat disebut: 

a. Konotatif 

b. Hipernim 

c. Denotatif 

d. Hiponim 

e. Sinonim  

2. Dari contoh di bawah ini mana yang termasuk Antonim? 

a. Aku-Saya 

b. Tinggi-Rendah 

c. Tinggi-Pendek 

d. Saya-Cantik 

e. Saya-Ganteng 
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3. Perhatikan kutipan tersebut! 

Melihat kedekatan antara Pak Jono dengan Putra, Tono 

sangsi Pak Jono akan memberikan sanksi berat kepada 

Putra meski sudah memecahkan kaca jendela ruang 

guru. 

Dari kutipan tersebut terdapat kata sangsi dan sanksi 

yang memiliki hubungan? 

a. Homograf 

b. Homonim 

c. Polisemi  

d. Hiponim  

e. Homofon  
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27 

BAB 4 

POLA DASAR KALIMAT 

DAN PENGEMBANGANNYA 

 

A. PENDAHULUAN 

Kalimat merupakan rangkaian kata yang dapat 

mengungkapkan gagasan, perasaan, atau pikiran yang relatif 

lengkap. Contoh : 

(1) Rumah bagus itu bercat putih. 

 

B. MATERI 

Unsur dari kalimat yaitu subjek dan predikat. Unsur itu 

dapat dipertukarkan, rangkaian kata yang bersangkutan dapat 

disebut kalimat.  

Contoh; 

(1) Tinggi //gedung itu 

P   S 

Berdasarkan contoh di atas, kita dapat bertanya apakah 

yang tinggi itu pasti gedung? Belum tentu, karena yang tinggi 

itu bisa pohon, tiang listrik atau bahkan rumah bagus. Dengan 

demikian jelaslah bahwa pertukaran unsur pada kalimat 

pertama belum dapat disebut kalimat. 

 Rangkaian kata baru dapat disebut kalimat jika 

dilengkapi dengan unsur lain. 

Contoh: 

(1) Gedung tinggi itu //akan dipugar 

       S            P 

(2) Rumah bagus bercat putih itu//terkena pelebaran 

jalan. 

                S    P 

Dengan penambahan unsur akan dipugar pada (1) dan 

terkena pelebaran jalan pada (2) kedua rangkaian kata tersebut 

selain unsurnya menjadi lengkap, informasinya pun menjadi 

utuh sehingga memenuhi syarat sebagai kalimat. Sebagai bukti 
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bahwa rangkaian kata (1) dan (2) dapat disebut kalimat 

strukturnya dapat dipertukarkan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kalimat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

1. Dari segi maknanya, sebuah kalimat harus mengandung 

informasi yang relatif lengkap, sedangkan dari segi 

bentuknya, sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus 

mengandung unsur subjek dan predikat. 

2. Unsur yang berupa SP posisinya dapat dipertukarkan 

sehingga menjadi PS 

3. Subjek atau pokok kalimat dapat diketahui dari jawaban 

atas apa atau  siapa, sedangkan predikat atau sebutannya 

dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan mengapa atau 

bagaimana 
 

(a) Kelengkapan Kalimat 

Sebuah kalimat yang tepat (benar), terutama dalam 

ragam resmi, harus mengandung kelengkapan dari segi unsur 

pembentukannya, tuntas dari segi makna/informasi dan 

berterima dari segi nilai sosial budaya masyarakat pemakainya. 

Dari segi unsur-unsurnya, sebuah kalimat dikatakan 

lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung dua unsur, yaitu 

unsur yang disebut subjek dan unsur yang disebut predikat, jika 

predikat kalimat berupa kata kerja transitif atau kata kerja yang 

menuntut kehadiran suatu pelengkap, unsur berupa objek juga 

harus ada, yaitu untuk melengkapinya. Jika diperlukan, unsur 

lain yang berupa keterangan   dapat disertakan di dalam 

kalimat. 

 

(b) Pola unsur kalimat 

Pola dasar kalimat yang dimaksud dalam hal ini adalah 

model atau bentuk kalimat yang mendasari bentuk kalimat lain 

yang lebih luas. Dari segi unsur-unsurnya, sebuah kalimat 

lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung dua unsur yaitu: 
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(a). Pola Dasar SPO 

Pola dasar ini pun perluasannya dapat 

bervariasi. Apalagi mengingat bahwa pola dasar ini 

berpredikat kata kerja transitif, variasi perluasannya 

pun dapat berbentuk pasif. Selain dapat diperluas 

dengan cara yang sama seperti halnya pola-pola dasar 

yang lain. 

(b). Pola Dasar SPO Pel 

Seperti halnya pola dasar SPO, pola dasar ini 

pun predikat kalimatnya berupa kata kerja transitif. 

Oleh karena itu, perluasannya pun dapat bervariasi 

dengan bentuk pasif. 

Keempat pola dasar kalimat yang diberikan di sini tentu 

baru merupakan sebagian dari perluasan yang dapat 

diberikan secara bertahap-tahap terhadap pola-pola 

dasar itu. Artinya, masih terbuka kesempatan 

pemerluasan keempat pola dasar itu dengan cara-cara 

yang mungkin berbeda dengan cara yabf diberikan di 

sini. Dalam kaitan ini, hal lebih dipentingkan dalam 

pembicaraan ini adalah banwa dengan mengetahui pola-

pola dasar kalimat tersebut pembaca diharapkan dapat 

kalimat secara sistematis dan logis sehingga informasi 

yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami. 

Harapan ini tampaknya tidak berlebihan karena 

perluasan kalimat betapapun panjangnya –sejauh masih 

wajar akan tetap mudah diketahui strukturnya dan 

pahami maknanya jika memang didasarkan pada pola 

yang jelas. 

 

(c) Kalimat Tunggal dan Kalimat Majemuk  

 Kalimat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis. Sungguhpun demikian, jenis kalimat itu, jika di 

dasrkan pada pola pembentukannya hanya dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yautu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 
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1. Kalimat Tunggal 

Kalimat tunggal adalah suatu jenis kalimat yang hanya 

terdiri atas satu pola dasar, apakah pola itu itu berupa SP, SPO, 

SPPel, atau SPOPel. Dengan demikian, betapapun panjangnya 

sebuah kalimat jika hanya mempunyai satu poladasar tetap 

disebut sebagai kalimat tunggal. 

Contoh: 

a. Bangunan itu menyerupai kantor 

b. Kemampuan manusia itu sangat terbatas 

2. Kalimat majemuk 

Istilah kalimat majemuk yang dimaksud di sini 

mengacu pada suatu jenis kalimat yang tediri dari dua pola 

dasar atau lebih. Dengan demikian perbedaanya dengan 

kalimat tunggal terletak pada jumlah pola dasar yang 

digunakan. Kalimat tunggal hanya memiliki satu pola dasar 

sedangkan kalimat majemuk maemiliki dua pola dasar atau 

lebih. 

Jenis kalimat majemik ini masih dapat dibedakan lagi 

atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk 

bertingkat.  

a. Kalimat majemuk setara 

Kalimat majemuk setara adalah jenis kalimat majemuk 

yang unsur-unsurnya memiliki kedudukan setara atau 

sedearajat. Oleh karena itu, unsur pembentukannya 

yang berupa yang berupa pola-pola tertentu tidak ada 

yang disebut anak kalimat dan tidak ada pula yang 

disebut induk kalimat, tidak ada unsur inti dan tidak ada 

pula unsur tidak inti, semua unsurnya maempunyai 

kedudukan yang seimbang. 

Dalam pemakaiannya, kalimat majemuk setara ini dapat 

dikenali melalui ungkapan penghubungnya. Ungkapan 

penghubung yang menandai kalimat majemih setara ini 

dapat disebut ungkapan penghubung kesetaraan. Dalam 
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bahasa Indonesia ungkapan penghubung kesetaraan ini, 

antara lain dapat dilihat pada contoh di bawah ini 

Dan   tetapi 

Atau   melainkan 

Lalu   sedangkan 

Kemudian 
b. Kalimat majemuk bertingkat 

Kalimat mjemuk bertingkat atau kalimat majemuk tidak 

setara sesuai dengan namanya, bagian yang satu dengan 

bagian yang lain di dalam kalimat majemuk ini 

mempunyai kedudukan yang tidak sederajat. Bagian 

yang satu kedudukannya sebagai bagian yang 

merupakan inti, dan bagian yang lain berkedudukan 

sebagai bagian bukan yang inti. Bagian yang inti 

disebut induk kalimat, dan bagian yang bukan inti 

disebut anak kalimat. 

Seperti halnya kalimat majemuk setara, kalimat 

majemuk bertingkat pun dapat dikenali melalui 

ungkapan penghubung yang digunakannya. Dalam hal 

ini ungkapan penghubung yang menandai kalimat 

majemuk bertingkat antara lain 

Jika   sebab 

Apabila  ketika 

Andaikata  bahwa 

Agar   meskipun 

Supaya   walaupun  

 

C. RANGKUMAN 

Dalam berbahasa, kita sebenarnya tidak menggunakan  

kata-kata secara terlepas, melainkan kata-kata itu  terangkai 

sesuai dengan kaidah sehingga membentuk rangkaian kata 

yang dapat mengunkapkan gagasan, perasaan, atau pikiran 

yang relatif lengkap itulah yang disebut kalimat 
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Status sebuah kalimat selain dapat diketahui dari segi 

kelengkapan unsurnya yaitu ada subjek dan ada predikat, dari 

strukturnya juga dapat diketahui dari kemungkinan dapat 

dipertukarkannya posisi unsur yang berupa subjek dan 

predikat. Apalagi unsur itu dapat dipertukarkan, rangkaian kata 

yang bersangkutan berarti dapat disebut kalimat. Kalimat 

mempnyai ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Dari segi maknanya, sebuah kalimat harus mengandung 

informasi yang relatif lengkap, sedangkan dari segi 

bentuknya sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus 

mengandung unsur subjek dan predikat. 

2. Unsur yang berupa SP posisinya dapat dipertukarkan 

sehingga menjadi PS. 

3. Subjek atau pokok kalimat dapat diketahui dari jawaban 

atas pertanyaan mengapa dan bagaimana 

Dari beberapa pustaka yang berkembang dapat diamati 

bahwa bahasa indonesia paling tidak mempunyai empat pola 

dasar kalimat sebagai berikut: 

a. Pola dasar SP (subjek-predikat) 

b. Pola dasar SPPel(subjek-predikat-pelengkap) 

c. Pola dasar SPO (subjek-predikat-objek) 

d. Pola dasar SPOPel (subjek-predikat-objek-pelengkap 

Pola dasar pembentukan kalimat dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu 

1. Kalimat tunggal adalah suatu jenis kalimat yang hanya 

terdiri atas pola dasar, apakah pola itu berupa SP, SPO, 

SPPel, SPOPel. Dengan demikian, betapapun panjangnya 

sebuah kalimat jika hanya mempunyai satu pola dasar tetap 

disebut kalimat tunggal. 

2. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengacu pada suatu 

jenis kalimat yang terdiri dari dua pola dasar atau lebih. 

Kalimat majemuk terdiri atas kalimat majemuk setara dan 

kalimat majemuk bertingkat. 
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D. REFLEKSI  

Adakah materi dalam bab 4  ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

 

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan 

kelengkapan kalimat 

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan 

pola unsur kalimat 

   

3 Memahami dan 

mengimplementasikan 

pola dasar SPO 

   

4 Memahami dan 

mengimplementasikan  

pola dasar SPO Pel 

   

5 Memahami dan 

mengimplementasikan 

kalimat tunggal dan 

kalimat majemuk 

   

 

E. UJIAN KOMPETENSI  

Pilihlah jawaban yang tepat! 

1. Kalimat berikut yang mengandung frase dengan bentuk 

relasi posesif adalah … 

a. Paman membeli buah-buahan 

b. David naik sepeda 

c. Mobil itu sudah rusak 

d. Ikan adik banyak 

e. Kakak pergi ke bioskop 
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2. Inti dari kalimat Dia ternyata yang pandai  adalah … 

a. Dia ternyata pandai 

b. Pandai  

c. Dia murid pandai 

d. Dia pandai 

e. Dia murid  

3. Pola kalimat Dian memilih sepatu dan Dani 

membayarnya. Sama dengan pola kalimat majemuk 

berikut ini, kecuali … 

a. Ayah membaca koran, atau ayah membaca majalah 

b. Ibu tinggal di sini, atau ibu ikut pulang 

c. Leon dan Davi membentuk sebuah band alternatif 

d. Semua murid aktif mengikuti, hanya Deni yang pasif 

e. Kakak menyapu halaman, dan adik membersihkan 

kamar mandi 

4. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada 
pengembangan tanaman tradisional. 

Kalimat di atas dianggap tidak efektif karena 

penggunaan kata yang salah. Kata yang salah dalam 

kalimat adalah … 

a. Pembangunan  

b. Tidak  

c. Tanaman  

d. Tradisional  

e. Membatasi  

5. Di bawah ini yang merupakan kalimat efektif adalah … 

a. Para hadirin dimohon duduk kembali  

b. Hadirin hadirat dimohon berdiri 

c. Bapak-bapak, ibu-ibu dimohon berdiri 

d. Hadiri dimohon berdiri  

e. Saudara-saudara dimohon tenang  
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BAB 5 

KALIMAT EFEKTIF 

 

A. PENDAHULUAN 

Kalimat efektif merupakan suatu jenis kalimat yang 

dapat memberikan efek tertentu dalam komunikasi. Efek yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah kejelasan informasi. 

Keefektifan sebuah kalimat pada ragam lisan agak 

berbeda dengan keefektifan pada ragam tulis. Seperti yang 

telah disebutkan dalam pembicaraan tentang ragam tulis bahasa 

pada ragam informasi yang disampaikan dalam kalimat dapat 

diperjelas dengan penggunaan informasi tertentu, gerakan 

anggota tubuh, atau situasi tampat pembicaraan itu 

berlangsung. 

Hal-hal yang dapat memperjelas informasi pada ragam 

lisan itu tida terdapat pada ragam tulis. Oleh karena itu, unsur-

unsur kebahasaan yang digunakan pada ragam tulis dituntut 

lebih lengkap agar dapat mendukung kejelasan informasi. Jika 

digunakan untuk keperluan resmi, kelengkapan unsur 

kebahasaan pada ragam lisan dan tulis sebenarnya tidak jauh 

berbeda. Hal ini karena jika unsur-unsur kaebahasaan yang 

digunakan jika tidak lengkap ada kemungkinan informasi yang 

disampaikan pun tidak dapat dipahami secara tepat. 

Ragam bahasa tulis yang digunakan untuk keperluan 

dinas dan keperluan resmi lainnya, seperti pada surat dinas, 

laporan dinas, laporan penelitian, makalah, atau kertas kerja, 

mempuanyai ciri keeksplisitan. Ciri keeksplisitan itu dituntut 

pula dalam penggunaan dalam ragam bahasa lisan untuk 

keperluan yang resmi, seperti rapat dinas,seminar, caeramah, 

atau pidato di depan umum. Oleh karena itu, unsur-unsur 

kalimat yang dipergunakannya pun harus lengkap dan eksplisit. 

Artinya, unsur kalimat yang seharusnya ada tidak boleh 

dihilangkan dan sebaliknya unsur-unsur yang seharusnya tidak 

ada tidak perlu dimunculkan. Kelengkapan dan keeksplisitan 
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itu dimaksudkan agar bahasa yang digunakan dapat 

maengungkapkan gagasan atau informasi secara tepat dan 

dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca atau 

pendengarnyasesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh 

penulis atau pembicara. Dengan kelengkapan dan keeksplisitan 

itu diharapkan bahasa atau khususnya kalimat yang digunakan 

tidak menimbulkan salah paham atau salah tafsir. 

 

B. MATERI 

Jika diperhatikan secara cermatsehubungan dengan 

masalah tersebut, dalam kaenyataan berbahasa sampai saat ini 

masih sering dijumpai adanya beberapa kalimat yang belum/ 

tidak tersusun secara efektif. Salah satu diantaranya dapat 

diperhatikan pada contoh berikut: 

Untuk penyusunan laporan yang lengkap ini 

memerlukan waktu yang cukup lama 

Dari segi informasi, contoh kalimat di atas cukup jelas. 

Artinya, maksud yang diungkapkan di dalam kalimat itu 

dengan mudah dapat dipahami. Akan tetapi, apakah contoh 

tersebut memperlihatkan keefektifan. Keefektifan sebuah 

kalimat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasi, 

melainkan juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kaidah 

pemakaian bahasa, baik yang berupa kaidah seperti kaidah 

ejaan dan tata bahasa maupun non kebahasaan seperi situasi 

pemakaian bahasa dan norma sosial budaya yang  baerlaku di 

masyarakat. 

1. Kriteria Kalimat Efektif 

Pemakaian bahasa pada umumnya beranggapan bahwa 

kalimat yang efektif adalah kalimat yang singkat dan hemat. 

Anggapan ini tidak seluruhnya benar. Kehematan memang 

menjadi salah satu ciri keefektifan sebuah kalimat. Meskipun 

demikian, hal ini tidak berarti bahwa kalimat yang panjang 

tidak dapat disebut kalimat efektif. 
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Jika memang informasi yang diungkapkan jelas, mudah 

dipahami dan tersusun sesuai dengan kaidah yang berlaku, 

betapapun panjangnya sebuah kalimat tetap dapat disebut 

kalimat yang efektif. Dalam kaitan itu, ada beberapa keriteria 

kalimat yang efektif yang antara lain meliputi kelengkapan, 

kesejajaran, kehematan dan variatif. 

 

a. Kelengkapan 

Kalimat yang efektif harus memiliki unsur-unsur yang 

lengkap dan eksplisit. Untuk itu, kalimat yang efektif sekurang-

kurangnya harus mengandung unsur subjek dan predikat. Agar 

kelengkapan itu dapat terpenuhi, subjek pada awal kalimat 

hendaknya tidak didahului kata depan, predikat kalimatnya 

jelas, dan tidak terdapat pemenggalan bagian kalimat majemuk. 

1) Subjek Tidak Didahului Kata Depan 

Sebagaimana telah diseabutkan di atas, kalimat yang efektif 

harus tersusun dengan kaidah yang berlaku. Dari segi 

kaidah tatabahasa, sekurang-kurangnya kalimat itu harus 

memilii unsur subjek dan predikat. Jika unsur subjek itu 

tidak ada, kalimatnya pun berarti tidak memenuhi kriteria 

sebagai kalimat yang efektif 

2) Predikat Kalimat Jelas  

Kalimat yang tidak memiliki predikat juga tidak tepat 

disebut kalimat yang efektif karena unsur-unsurnya 

menjadi tidak lengkap 

3) Bagian Kalimat Majemuk Tidak Dipenggal 

Dalam pemakaian bahasa sering ditemukan adanya bagian 

kalimat majeamuk yang ditulis terpisah dari bagian 

sebelumnya. 

 

b. Kesejajaran 

Kalimat yang efektif juga harus mengandung 

kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk 

bahasa sebagai sarana pengungkapannya, jika dilihat dari segi 
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bentuknya, kesejajaran itu dapat menyebabkan keserasian. 

Sementara itu, jika dilihat dari makna atau gagasan yang 

diungkapkan menjadi sistematis sehingga mudah dipahami. 

Seperti yang secara inplisit terungkap pada keterangan 

tersebut, kesejajaran itu dapat dibedakan atas kesejajaran 

bentuk, kesejajaran makna dan kesejajaran bentuk berikut 

maknanya. 

1) Kesejajaran Bentuk 

Bentuk kalimat yang tidak tersusun secara sejajar dapat 

maengakibatkan kalimat itu tidak serasi. 

2) Kesejajaran Makna 

Masalah yang sering dihadapi dalam penyusunan kalimat, 

terutama yang menyangkut penataan gagasan  adalah 

masalah penalaran. Penalaran dalam sebuah kalimat 

merupakan masalah pokok yang mendasari penataan  

gagasan. Seperti diketahui, bahasa dan penalaran atau pola 

pikir pemakainya mempunyai kaitan yang sangat erat. Jika 

pikiran pemakainya sedang kacau, misalnya bahasa yang 

dipakainya pun cendrung akan kacau pula. Kekacauan itu 

dapat diketahui perwujudannya dalam susunan kalimat 

yang tidak teratur dan berbelit-belit. Bahkan, penalaran di 

dalam kalimatnya pun sering tidak logis. 

 

c. Kehematan 

Kehematan merupakan salah satu dari kalimat efektif. 

Dalam penyusunan kalmat, kehematan ini dapat diperoleh 

dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu yang tidak 

diperlukan atau mubazir. Hal itu, antara lain berupa 

penghilangan subjek ganda, bentuk yang bersinonim, dan 

bentuk jamak ganda. 

1) Penghilangan Subjek Ganda 

Kalimat majemuk beringkat yang anak kalimat dan induk 

kalimatnya memiliki subjek yang sama  dapat dihilangkan 
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salah satunya. Subjek yang dihilangkan adalah yang 

terletak pada anak kalimatnya. 

2) Penghilangan Bentuk Yang Bersinonim 

Dua kata atau lebih yang mendukung fungsi yang sama 

dapat menyebabkan kalimat tidak efektif, misalnya adalah, 

merupakan, seperti misalnya, agar supaya, dan demi untuk. 
Oleh karena itu, pengefektifan kalimat semacam itu dapat 

dilakukan dengan menghilangkan salah satu dari kata-kata 

tersebut. 

 

3) Penghilangan Makna Jamak yang Ganda  

Kata yang bermakna jamak, seperti semua, segala, seluruh, 

beberapa, para dan segenap dapat menimbulkan 

ketidakefektifan kalimat jika digunakan secara bersama-

sama dengan baentuk ulang yang juga bermakna  banyak. 

 

d. Variatif 

Kalimat yang efektif juga mengutamakan variasi bentuk 

pengungkapan atau gaya kalimatnya. Variasi ini dapat dicapai 

dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, dan 

variasi panjang pendek. 

(a). Variasi Bentuk Inversi 

Inversi merupakan salah satu variasi bentuk 

pengungkapan dengan menempatkan unsur yang 

dipentingkan pada awal kalimat. Misalnya. 

(a1). Biaya dua miliar rupiah diperlukan untuk 

pembangunan jembatan itu. 

(a2). Diperlukan biaya dua miliar rupiah untuk 

pembangunan jembatan itu. 

(a3).  Pembangunan jembatan itu maemerlukan biaya 

dua miliar rupiah 

Dari segi struktur informasi, kalimat (a1) lebih 

menonjolkan informasi tentang biaya atau besarnya 

biaya daripada informasi tentang pembangunan 
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jembatan. Berbeda dengan itu jika penulis lebih 

mementingkan informasi tentang perlunya biaya 

kalimat tersebut sebaiknya diubah menjadi kalimat 

seperti nomor (a2). Dua variasi bentuk inversi tersebut 

diubah dari pengungkapan biasa seperti kalimat nomor 

(a3)  

 

(b). Bentuk Pasif Persona 

Bentuk pasif persona juga dapat dimanfaatkan sebagai 

variasi lain dalam mengungkapkan informasi ataupun 

penggayaan kalimat. Dari kalimat (b1), misalnya, dapat 

dibentuk menjadi kalimat (b2) dan (b3) sesuai dengan 

informasi yang lebih dipentingkan. 

(b1). Saya akan melaporkan masalah itu kepada dekan. 

(b2). Akan saya laporkan masalah itu kepada dekan. 

(b3). Masalah itu akan saya laporkan kepada dekan 

Dalam bentuk pasif persona semacam itu, kata ganti 

orang atau kata ganti persona langsung didekatkan pada 

kata kerjanya tidak disisipi dengan unsur lain. Oleh 

karena itu, susunan bentuk pasif persona seperti berikut 

tidak benar. 

(b4). Masalah itu saya akan laporkan kepada dekan. 

(b5). Saya akan laporkan masalah itu kepada dekan 

Susunsn bentuk pasif persona (b4) dan (b5) meskipun 

tidak benar, banyak digunakan oleh pemakai bahasa. 

Hal ini tentu sungguh patut disayangkan karena 

ternyata belum banyak disadari bahwa susunan seperti 

itu tidak benar. 

 

(c). Variatif Bentuk Aktif Pasif  

Variasi bentuk aktif-pasif merupakan variasi 

penggunaan atau penggayaan kalimat dengan 

memanfaatkan kalimat aktif lebih dahulu, kemudian 

diikuti oleh kalimat pasif atau sebaliknya. Misalnya. 
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(c1). Minggu depan kami akan mengadakan 

rapat pimpinan. Dalam rapat itu kami akan 

membahas berbagai kasus yang muncul akhir-

akhir ini. 

(c2). Minggu depan kami akan diadakan rapat 

pimpinan. Dalam rapat itu kami akan membahas 

berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini. 

Dengan variasi aktif-pasif semacam itu kalimat-kalimat 

yang digunakan lebih ‘bertenaga’ dan lebih efektif. 

Bandingkan misalnya, dengan bentuk atau susunan 

yang kurang variatif seperti berikut. 

(c3). Minggu depan kami akan mengadakan 

rapat pimpinan. Kami akan membahas berbagai 

kasus yang muncul akhir-akhir ini. 

Kalimat yang kurang bervariasi seperti pada contoh 

(c3) tampak kurang ’bertenaga’ dan kurang dapat 

memberikan efek komunikasi seperti yang diharapkan. 

Karena itu, variasi merupaka aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam mengungkapkan gagasan 

melalui kalimat. 

 

(d). Variasi bentuk Panjang –Pendek 

Variasi bentuk panjang-pendek merupakan variasi 

pengukapan kalimat panjang  dan pendek secara 

bergantian. Misalnya. 

(d1). Penelitian ini memerlukan waktu dua 

bulan. Meskipun demikian, target yang telah 

ditetapkan sebelumya diharapkan dapat tercapai 

karena lokasi yang akan diteliti mudah 

dijangkau dengan kendaraan umum. 

(d2). Lokasi penelitian yang direncanakan 

sebelumnya berada dilereng pegunungan 

sehingga sulit dijangkau dengan kendaraan 

umum. Karena itu lokasi tersebut dibatalkan. 
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 Berbagai variasi susunan kalimat tersebut, 

baikm variasi inversi, aktif-pasif, pasif persona maupun 

variasi panjang-pendek, penggunaannya amat 

tergantung pada gaya masing-masing pemakai bahasa. 

Sungguhpun demikian, variasi semacam itu dapat 

dimanfaatkan untuk menghindai kemonotonan bentuk 

kalimat yang mungkin dapat membosankan. 

 

C. RANGKUMAN 

Kalimat efektif merupakan suatu jenis kalimat 

yangdapat memberikan efek tertentu dalam komunikasi. Efek 

yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kejelasan informsi. 

Keefektifan sebuah kalimat pada ragam lisan agak 

berbeda dengan keefektifan pada ragam tulis. Seperti yang 

telah disebutkan dalam pembicaraan tentang ragam tulis 

bahasa. Pada ragam informasi yang disampaikan dalam 

kalimatdapat diperjelas dengan penggunaan informasi tertentu, 

gerakan anggota tubuh, atau situasi tempat pembicaraan itu 

berlangsung. 

Hal-hal yang dapat memperjelas informasi pada ragam 

lisan itu tidak terdapat pada ragam tulis. Oleh karena itu, unsur-

unsur kebahasaan yang digunakan pada ragam tulis dituntut 

lebih lengkap agar dapat mendukung kejelasan informasi. Jika 

digunakan untuk keperluan resmi, kelengkapan unsur 

kebahasaan pada ragam lisan dan tulis sebenarnya tidak jauh 

berbeda. Hal ini karena, jika unsur-unsur kebahasaan yang 

digunakan tidak lengkap ada kemungkinan informasi yang 

disampaikan pun tidak dapat dipahami secara tepat. 

Keefektifan sebuah kalimat tidak hanya ditentukan oleh 

kejelasan informasi, melainkan juga ditentukan oleh 

kesesuaiannya dengan kaidah pemakaian bahasa, baik yang 

berupa kaidah kebahasaan seperti kaidah ejaan, dan tata bahasa 

maupun kaidah nonkebahasaan seperti situasi pemakaian 

bahasa dan norma sosial budaya yang berlaku dimasayarakat. 
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Ada beberapa kriteria kalimat yang efektif, yang antara 

lain meliputi kelengkapan, kesejajaran,kehematan dan variatif. 

Masalah yang paling sering dihadapi dalam penyusunan 

kalimat, terutama yang menyangkut penataan gagasan, adalah 

masalah penalaran. Penalaran dalam sebuah kalimat merupakan 

masalah pokok yang mendasari penataan gagasan. 

Kehematan merupakan salah satu dari kalimat efektif. 

Dalam penyusunan kalimat, kehematan ini dapat diperoleh 

dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu yang tidak 

diperlukan atau mubazir. Hal itu, antara lain, berupa 

penghilangan subjek ganda, bentuk yang bersinonim, dan 

bentuk jamak ganda. 

Kalimat yang efektif juga mengutamakan varisi bentuk 

pengungkapan atau gaya kalimatnya. Variasi ini dapat dicapai 

dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, dan 

variasi panjang pendek. 

 

D. REFLEKSI  

Adakah materi dalam bab 5  ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

 

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan kalimat 

efektif 

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan kalimat 

yang efektif juga harus 

mengandung kesejajaran 

antara gagasan 

   

3 Memahami dan 

mengimplementasikan 
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kehematan dalam kalimat 

efektif 

 

E. UJIAN KOMPETENSI  

Pilih jawaban yang tepat! 

1. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para 

buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang 

signifikan. 

Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas ialah 

… 

a. Kerasnya, seharusnya sekerasnya 

b. Menjuangkan, seharusnya memperjuangkan 

c. Akhirnya seharusnya akhiri 

d. Sedikit, seharusnya sesedikit mungkin 

e. Membuahkan, seharusnya membuahi 

2. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini : 

(1) Pemberian penghargaan dapat menstimulasi 

semangat semangat berkarya pemuda 

(2) Kurangnya mengapresiasi dapat mengakibatkan 

malasnya pemuda dalam berkarya 

(3) Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil 

baru 

(4) Bu Ina menyeduhkan the hangat yang sangat manis 

sekali ke dalam cangkir kami. 

Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat 

nomor … 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. Semua kalimat benar  

3. Obat mujarab ini memiliki berbagai khasiat seperti 

melancarkan peredaran darah,…nafsu makan, dan 

meningkatkan stamina pria. 
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Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi 

kekosongan pada kalimat di atas ialah … 

a. Pertemanan-pertemanan 

b. Teman-temanan 

c. Temani-temani 

d. Teman-temannya 

e. Teman makan teman 

4. Dimanapun kita berada akan tetap terbiasa hidup 

bersih jika kita telah dibiasakan di rumah. Kata 

bergaris bawah pada kalimat di atas sebaiknya 

diperbaiki dengan kata … 

a. Biasa-biasa 

b. Membiasakannya  

c. Biasa saja 

d. Tak biasa 

e. Luar biasa  

5. Ibu membuat kue cucur sangat terlalu manis, sehingga 

enak dimakan. 

Kalimat tersebut akan menjadi efektif dihilangkan kata 

… 

a. Dihilangkan kata ibu 

b. Dihilangkan kata cucur 

c. Dihilangkan kata enak 

d. Dihilangkan kata membuat 

e. Dihilangkan kata sangat 
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BAB 6 

PARAGRAF DAN PENGEMBANGANNYA 

A. PENDAHULUAN 

Paragraf adalah sebuah satuan pikiran yang membahas 

satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling 

berhubungan (Utorodewo dkk., 2004: 91). Paragraf dapat 

terdiri atas satu kalimat yang berisi gagasan utama dan 

sejumlah kalimat yang berisi gagasan penjelas yang menjadi 

pendukung. Gagasan utama adalah gagasan dasar tentang 

sesuatu, yang menjadi tumpuan berpikir bagi penulis untuk 

memunculkan gagasan berikutnya. Gagasan utama dapat 

terletak pada bagian awal paragraf (deduktif), pada bagian akhir 

paragraf (induktif), pada awal dan akhir paragraf (deduktif-

induktif), atau tersebar di dalam paragraf (Arifin dan Junaiyah, 

2008: 83). Panjang sebuah paragraf tidak pasti karena panjang 

pendeknya sebuah paragraf ditentukan oleh kejelasan dan 

ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan utama 

paragraf. 

Dalam sebuah karya tulis dapat dibedakan tiga jenis 

paragraf, yakni paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf 

penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang terdapat di 

awal karya tulis dan merupakan bagian yang mengantar pokok 

pikiran yang terdapat dalam karya tulis tersebut. Paragraf 

pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, 

serta sanggup menghubungkan pikiran pembaca kepada 

masalah yang akan disajikan selanjutnya. Paragraf isi 

merupakan paragraf yang menguraikan inti permasalahan 

dalam sebuah karya tulis; paragraf penutup merupakan 

bagian dari sebuah karya tulis yang menyimpulkan atau 

mengakhiri sebuah karya tulis. 
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B. MATERI 

1. Syarat Pembentukan Paragraf 

Sebuah paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi 

syarat-syarat berikut (Arifin dan Tasai, 2008: 116117). 

a. Setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau 

gagasan utama. Pikiran-pikiran lainnya dalam sebuah 

paragraf hanya melengkapi pokok pikiran utama tadi. 

b. Setiap paragraf harus memiliki kesatuan. Maksudnya dalam 

sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan 

yang saling bertentangan. 

c. Setiap paragraf harus memiliki koherensi dan 

kesinambungan. Agar ada pengembangan yang baik dalam 

sebuah paragraf, harus dipelihara keeratan hubungan 

antarkalimat serta tidak terdapat loncatan-loncatan pikiran 

yang dapat membingungkan pembaca atau penyimpangan 

dari pokok pikiran utama. 

 

2. Unsur-unsur Kebahasaan Pembangun Paragraf 

a. Penunjukan, yakni penggunaan kata(-kata) untuk 

menunjukkan atau mengacu kata(-kata) atau suatu acuan 

yang sudah disebutkan, misalnya itu, ini, tersebut, 

demikian. 

b. Penggantian (substitution), yakni penanda hubungan 

kalimat yang berupa kata(-kata) yang menggantikan kata(-

kata) lain yang sudah disebutkan sebelumnya, misalnya 

dengan kata ganti orang (saya, dia, mereka, -nya, dll.), hal 

itu, itulah, itu, ini, sana, sini, situ, begini, begitu. 

c. Pelesapan (ellipsis), yakni ada unsur kalimat yang tidak 

dinyatakan secara tersurat pada kalimat berikutnya dan 

kehadiran unsur itu dapat diperkirakan atau dipulihkan. 

d. Perangkaian (conjunction), yakni penggunaan kata(-kata) 

yang merangkaikan kalimat satu dengan yang lainnya 

dengan kata: seperti, sebaliknya, sesudah itu, dengan 

demikian, oleh karena itu, walaupun demikian, namun. 
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e. Pengulangan, yakni ada kata(-kata) yang diulang dengan 

tujuan mendapat penekanan atau pementingan, atau 

pengulangan bentuk atau imbuhan. 

 

3. Pola Pengembangan Paragraf 

Secara garis besar, paragraf dapat dikembangkan 

dengan menggunakan dua teknik. Pertama, dengan 

menggunakan ilustrasi. Apa yang dikatakan kalimat topik 

dilukiskan dan digambarkan dengan kalimat-kalimat penjelas 

sehingga di depan pembaca tergambar dengan nyata apa yang 

dimaksud oleh penulis. Kedua, dengan analisis. Apa yang 

dinyatakan kalimat topic dianalisis secara logis sehingga 

pernyataan tadi merupakan sesuatu yang meyakinkan (Arifin 

dan Tasai, 2008:129). 

Di dalam praktik, kedua teknik di atas dapat diperinci 

lagi menjadi beberapa cara yang lebih praktis, diantaranya 

sebagai berikut.  

 

a. Penambahan  

Pola pengembangan paragraf dengan cara penambahan 

dilakukan seperti dalam contoh berikut. 

Persoalannya mereka khawatir setelah renovasi 

mereka tidak dapat berdagang di lokasi itu. Di samping 

itu, mereka juga mengharapkan dapat menjadi 

pelaksana renovasi pasar tersebut.  
 

b. Urutan peristiwa dan waktu 

Pola pengembangan paragraf dengan cara urutan 

peristiwa dan waktu tampak dalam contoh berikut. 

Baru-baru ini Dr. Osofsky mengatakan, “Bayi-

bayi yang cerdik itu lebih banyak  kepada ibunya untuk 

mengatakan sesuatu. Kemudian, sang ibu akan 

tersenyum pada bayinya, mengusap pipinya, dan 

dengan cepat mendekapnya. 
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c. Perlawanan atau pertentangan 

Pola pengembangan paragraf dapat juga dilakukan 

dengan cara perlawanan atau pertentangan seperti dalam 

contoh berikut. 

Dr. Kinichi menekankan, mereka menghadapi 

krisis energy, kekurangan tenaga kerja, miskinnya 

sumber daya alam, dan pasar dalam negeri yang 

terbatas. Walaupun demikian, pengusaha Jepang tidak 

menyerah dan mengupayakan semua potensi untuk bisa 

bertahan. 
 

d. Sebab-akibat 

Pengembangan sebuah paragraf dapat pula dinyatakan 

dengan menggunakan sebab-akibat sebagai dasar. Dalam hal 

ini, sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan 

akibat sebagai perincian pengembangannnya, atau sebaliknya 

akibat dijadikan gagasan utama dan sebab sebagai 

perinciannya. Contoh: 

Dalam tekanan mental yang demikian hebat, tiba-

tiba terjadi fitnah Gerakan Tigapuluh September. 

Ternyata akibat peristiwa ini terjadilah kegoncangan 

hebat dalam sendi-sendi kehidupan. Suara hati yang 

selama ini tertindis tipis-tipis, membersit keluar dan 

menjadi banjir besar menantang sendi-sendi hidup lama. 

Lahirlah angkatan baru yang berjuang atas dorongan hati 

nurani. Muncullah sanjak-sanjak yang membawakan 

suara orde baru seperti kumpulan-kumpulan sanjak Taufik 

Ismail Tirani, Benteng, kumpulan sanjak-sanjak W. 

Situmeang Kebangkitan. 
e. Syarat 

Paragraf dapat dikembangkan dengan mengemukakan 

syarat, seperti contoh berikut. 

Dengan kekuatan ekonominya saat ini, masyarakat 

Amerika menganggap Jepang berusaha menghancurkan 
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ekonomi mereka. Jika demikian halnya, benarkah 

peringatan 55 tahun serangan terhadap Pearl Harbour 

dilakukan untuk menggaungkan kembali kesan bahwa 

Jepang tetap musuh Amerika yang berbahaya? 

 
f. Cara 

Pengembangan paragraf yang mengemukakan cara 

terlihat dalam contoh berikut. 

Kebanyakan penduduk yakin, Moskow yang 

berjarak delapan ribu kilometer dari wilayah itu 

(Kepulauan Kuril) telah menyerahkan kepulauan itu 

kepada Jepan. Dengan itu, mereka berharap, Jepang akan 

membayar beberapa juta yen yang akan sangat berguna 

untuk membantu perekonomian Rusia yang lumpuh ketika 

itu. 

 
g. Contoh 

Untuk mengembangkan sebuah pokok pikiran yang 

terlalu umum sifatnya, biasanya digunakan contoh-contoh yang 

konkrit sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Cara 

pengembangan melalui contoh terlihat dalam contoh berikut. 

Saat ini pelbagai upaya pemerataan itu sudah 

dilakukan. Misalnya, program-program inpres, kemitraan 

usaha antara bapak angkat dan anak angkat, serta 

penyebaran proyek pembangunan di semua daerah. Hal 

yang lebih baru dan mendasar adalah pengalihan saham 

dari perusahaan besar dan sehat kepada koperasi serta 

penyediaan kredit usaha kecil oleh perbankan. 

 
h. Perbandingan 

Perbandingan adalah suatu cara untuk menunjukkan 

persamaan dan perbedaan antara dua orang, objek, atau 

gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Pengembangan 
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paragraf melalui perbandingan sering dipakai dalam sebuah 

karya tulis. Contoh: 

Walaupun jelas berbeda dalam hal panjang, dari 

segi bangunnya paragraf dan esai itu sama. Misalnya, 

paragraf diawali dengan kalimat topik. Dalam esai, 

paragraf pertama merupakan pendahuluan yang 

memperkenalkan bahan bahasan dan menetapkan fokus 

topik. Begitu pula tubuh esai terdiri atas rangkaian 

paragraf yang memperluas dan menunjang gagasan yang 

dikemukakan dalam paragraf pendahuluan. Akhirnya 

penyudah, baik berisi penegasan kembali, kesimpulan, 

maupun pengamatan mengakhiri sebuah paragraf. Esai 

juga mempunyai sarana yang membawa gagasannya 

kepada ketuntasan. Walaupun dalam tulisan modern yang 

tercipta terdapat kekecualian atas rampatan di muka, 

kebanyakan paragraf dan esai paparan memiliki bangun 

yang serupa. 

 
i. Ibarat 

Paragraf dapat pula dikembangkan dengan sebuah 

ibarat seperti contoh berikut. 

Lelaki tua itu menerangkan sedikit, menurut 

agama, setengah permulaan hidup seseorang berupa 

pendakian, dan setengah sisanya penurunan. Pada 

penurunan, hidup orang tidak lagi menjadi miliknya 

karena dapat diambil sewaktu-waktu. 

 
j. Definisi 

Definisi dalam pembentukan sebuah paragraf adalah 

usaha pengarang untuk memberikan keterangan atau arti 

terhadap sebuah istilah atau hal. Contoh: 

Pembangunan tidak pernah, dan tidak akan dapat, 

didefinisikan dengan memuaskan bagi semua orang. 

Secara umum, pembangunan menunjuk kepada kemajuan 
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yang diinginkan di bidang social dan ekonomi, tetapi 

manusia selalu berbeda-beda pendapatnya tentang apa 

yang diinginkannya. Sudah tentu pembangunan harus 

berarti perbaikan hidup, dan untuk itu pertumbuhan 

ekonomi dan industrialisasi sangat menentukan. 
k. Pertanyaan 

Paragraf dapat pula dikembangkan melalui sebuah 

pertanyaan seperti contoh berikut. 

Tahun 1961 David McClelland, seorang psikolog 

Universitas Harvard, menerbitkan The Achieving Society, 

sebuah upaya dengan ambisi yang luar biasa untuk 

mengetahui mengapa kebudayaan tertentu lebih berhasil 

dari yang lain. Mengapa di kalangan suku Afrika Barat, 

kaum Asyani dan Ibo begitu dominan dalam segi ekonomi? 

Mengapa begitu banyak perdagangan di Asia Tenggara 

dikuasai oleh orang Cina perantau? Mengapa imigran 

Yahudi di Amerika Serikat maju lebih pesat dari kelompok 

yang lain? 

 
l. Gambaran 

Variasi pengembangan paragraf dapat dilakukan 

dengan sebuah gambaran seperti dalam contoh berikut. 

Perikanan menduduki tempat penting dalam 

ekosistem dunia, baik dalam bidang ekonomi dunia 

maupun makanan manusia, dengan menyumbangkan 23 

persen dari seluruh konsumsi protein hewani. Di beberapa 

Negara berkembang, seperti juga di beberapa Negara 

industry, ikan merupakan sumber protein hewani. Industry 

perikanan dilihat dari segi ekonomi juga penting. Bank 

Dunia memperkirakan bahwa dua belas juta buruh di 

seluruh dunia hidup dengan menangkap ikan atau bertani 

ikan; jutaan lebih terlibat dalam pengangkutan, 

pengolahan, dan pemasaran tangkapan mereka. 
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m. Perincian 

Dalam tulisan ilmiah sering digunakan paragraf dengan 

perincian. Contoh: 

Di hutan Kalimantan hidup seekor kera tak 

berekor, yang jika berdiri tingginya mencapai 1,14 meter 

dan disebut orang utan. Hanya anaknya yang mirip 

manusia. Dahi orang utan dewasa miring ke belakang. Di 

atas matanya yang jeluk terdapat pinggiran tulang yang 

menganjur. Hidung pesek, sementara sekat rongga 

hidungnya menganjur ke luar cuping hidung. Mulutnya 

menganjur monyong, dan bibirnya tipis dan pendek. Dagu 

tidak ada; leher pendek dan memiliki kantung leher. Si 

jantan biasanya berjanggut merah. 

 
n. Penggolongan 

Jika dalam sebuah tulisan terdapat beberapa fenomen 

yang harus dikelompokkan, maka digunakan cara 

pengembangan paragraf dengan penggolongan. Contoh: 

Dunia tumbuhan terbagi atas empat divisi yang 

besar, yakni tumbuhan daun (talofita), lumut (briofita), 

paku-pakuan (pteridofita), dan tumbuhan bunga 

(spermatofita). setiap divisi itu terbagi lagi atas kelas, 

kelas atas bangsa, bangsa atas marga, dan marga atas 

jenis. Setiap jenis mempunyai satu varietas atau lebih. 

 
o. Klimaks 

Pengembangan paragraf melalui cara klimaks dilakukan 

melalui peningkatan kepentingan atau perhatian terhadap 

gagasan-gagasan. Gagasan bawahan diurutkan sedemikian rupa 

sehingga gagasan yang berikutnya lebih tinggi daripada 

gagasan sebelumnya, seperti dalam contoh berikut. 

Segala kungkungan kini tak terasa lagi. Beban 

telah terlepas. Keterikatan tak lagi menyiksa. Kita bebas 
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berbicara. Merdekalah kita sebenar-benarnya 
merdeka.*** 

 

C. RANGKUMAN 

Paragraf adalah sebuah satuan pikiran yang membahas 

satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling 

berhubungan. Paragraf dapat terdiri atas satu kalimat yang 

berisi gagasan utama dan sejumlah kalimat yang berisi gagasan 

penjelas yang menjadi pendukung. Gagasan utama adalah 

gagasan dasar tentang sesuatu, yang menjadi tumpuan berpikir 

bagi penulis untuk memunculkan gagasan berikutnya. Gagasan 

utama dapat terletak pada bagian awal paragraf (deduktif), pada 

bagian akhir paragraf (induktif), pada awal dan akhir paragraf 

(deduktif-induktif), atau tersebar di dalam paragraf. Panjang 

sebuah paragraf tidak pasti karena panjang pendeknya sebuah 

paragraf ditentukan oleh kejelasan dan ketuntasan uraian yang 

berhubungan dengan gagasan utama paragraf, 

 

D. REFLEKSI  

Adakah materi dalam bab 6  ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan syarat 

pembentukan paragraf 

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan unsur-

unsur kebahasaan pembangun 

paragraf 

   

3 Memahami dan 

mengimplementasikan pola 

pengembangan paragraf 
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E. UJIAN KOMPETENSI  

Bacalah teks berikut dengan seksama! 

Soetomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur, pada tanggal 30 Juli 1888. Pada 

waktu kecil pemuda itu oleh ayahnya diberi nama Sobroto. 

Nama itu kemudian diganti menjadi Soetomo ketika dia 

mengikuti sekolah rendah Belanda (ELS) di Bangil. Setelah 

tamat dari ELS di Bangil, Soetomo melanjutkan studinya 

ke Jakarta. Ia masuk sekolah kedokteran Jawa yang 

bernama STOVIA pada tanggal 10 Januari 1903. Pada 

masa kemahasiswaanya inilah, ia tampil sebagai penggerak 

utama berdirinya Boedi Utomo pada bulan Mei 1908. 

Pilihlah jawaban yang tepat sesuai teks paragraf di atas.  

1. Teks paragraf di atas termasuk paragraf? 

a. Paragraf perncian 

b. Paragraf sebab akibat 

c. Paragraf syarat 

d. Paragraf cara 

e. Paragraf urutan peristiwa dan waktu 

2. Judul yang tepat teks paragraf di atas adalah… 

a. Peristiwa lahirnya Boedi Utomo 

b. Kelahiran Boedi Utomo 

c. Asal muasal nama Boedi Utomo 

d. Pendiri utama Boedi Utomo 

e. Pendidikan Boedi Utomo 

3. Anaforis pada teks paragraf, kecuali… 

a. Nama itu 

b. Ia 

c. Kemahasiswaannya 

d. Pemuda itu 

e. Ayahnya 
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BAB 7 

WACANA BAHASA INDONESIA 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada pembahasan bab ketujuh tentang wacana. Wacana 

adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari 

klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, 

mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan 

dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Jadi, suatu kalimat 

atau rangkaian kalimat, misalnya, dapat disebut sebagai 

wacana atau bukan wacana bergantung pada keutuhan unsur-

unsur makna dan konteks yang melingkupinya. 

 

B. MATERI 

Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi lainnya 

yang membentuk kesatuan makna (Alwi dkk., 2003: 419). 

Wacana juga berarti satuan bahasa terlengkap, yang dalam 

hierarki kebahasaan merupakan satuan gramatikal tertinggi dan 

terbesar (Chaer, 2003: 267). Sebagai satuan bahasa yang 

lengkap, berarti dalam wacana itu terdapat konsep, gagasan, 

pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami pembaca atau 

pendengar tanpa keraguan apa pun; sebagai satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar, berarti wacana itu dibentuk dari kalimat 

atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal.  

Tarigan (1987), sebagaimana dikutip oleh Mulyana 

(2005: 6), mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa 

yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, 

memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal 

dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat 

disampaikan secara lisan atau tertulis. Jadi, suatu kalimat atau 

rangkaian kalimat, misalnya, dapat disebut sebagai wacana 

atau bukan wacana bergantung pada keutuhan unsur-unsur 

makna dan konteks yang melingkupinya.  
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Konteks wacana terdiri atas berbagai unsur, seperti 

situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, 

peristiwa, bentuk amanat, kode, dan sarana. Bentuk amanat 

dapat berupa surat, esai, iklan, pemberitahuan, pengumuman, 

dan lain sebagainya. Kode berkaitan dengan ragam bahasa 

yang dipakai, misalnya, bahasa Indonesia baku, bahasa 

Indonesia logat daerah, atau bahasa daerah, sedangkan sarana 

berkenaan dengan wahana komunikasi yang dapat berwujud 

pembicaraan bersemuka atau lewat telepon, surat, dan televisi 

(Alwi dkk., 2003: 421--422).  

Sebuah ujaran yang sama dapat mempunyai pengertian 

yang berlainan jika situasi dan unsur-unsur lainnya berbeda. 

Bandingkan adegan (1a) dan (1b) berikut ini. 

(1) a. Pembicara : Seorang anggota regu kamping 

    Pendengar : Anggota-anggota kamping yang lain 

    Tempat : Sebuah hutan yang lebat 

    Waktu : Sore hari 

    Situasi  : Regu itu telah lama mencari jalan ke 

lereng sebuah bukit tempat berkemah. 

Mereka sekarang harus menempuh hutan 

yang lebat. Mula-mula mereka ragu-

ragu, tetapi pemimpin regu itu lalu maju 

dan mendahului kawan-kawannya 

menebas kayu-kayuan untuk membuat 

jalan. Seorang anggota regu berkata, 

“Nurdin memang pemberani.” 

 

b. Pembicara : Seorang siswa SMU 

 Pendengar : Kawan-kawannya sekelas 

 Tempat : Halaman sekolah 

 Waktu : Seusai pelajaran sekolah 

 Situasi : Sekelompok siswa laki-laki sedang 

mengusik kawan-kawannya siswa 

perempuan, kecuali Nurdin yang tinggal 
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diam, tidak mau ikut-ikutan. Semua 

siswa laki-laki di situ menggodanya agar 

dia mencubit lengan siswa perempuan, 

tetapi Nurdin tetap diam. Seorang siswa 

laki-laki lalu berseru, “Nurdin memang 

pemberani!” 
 

Jika pada adegan (1a) kata pemberani berarti yang 

sebenarnya, yaitu ‘orang yang tak gentar’, pada (1b) kata itu 

berarti sebaliknya, yaitu ‘penakut’ atau ‘pemalu’. Perbedaan 

unsur situasi, waktu, tempat, dan pembicara serta pendengar 

dapat dipakai untuk membantu menafsirkan pengertian tuturan 

dalam wacana. Demikian juga halnya dengan perbedaan unsur 

topik, bentuk amanat, saluran, dan kode.   

 

1. Jenis Wacana 

Sebagai satuan bahasa dalam komunikasi, wacana dapat 

diklasifikasikan berdasarkan beberapa segi. Berdasarkan media 

penyampaian, wacana dibedakan atas wacana lisan dan wacana 

tulis. Wacana lisan memiliki ciri antara lain adanya penutur 

dan mitra tutur, bahasa yang dituturkan, dan alih tutur yang 

menandai pergantian giliran bicara. Wacana tulis ditandai oleh 

adanya penulis dan pembaca, bahasa yang dituliskan, dan 

penerapan sistem ejaan. 

Berdasarkan pemaparan, secara umum wacana 

dikelompokkan atas wacana naratif, wacana deskriptif, wacana 

ekspositoris, wacana argumentatif, wacana persuasif, wacana 

hartatoris, dan wacana prosedural. Wacana naratif dicirikan 

oleh adanya alur, peristiwa, dan tokoh, seperti pada narasi 

faktual dan narasi fiktif. Wacana deskriptif dicirikan oleh 

adanya detail suatu hal, seperti pada profil. Wacana 

ekspositoris dicirikan oleh kuatnya paparan informasi, seperti 

artikel di media massa. Wacana argumentatif dicirikan oleh 

kuatnya argumentasi karena didukung oleh eksplorasi bukti 
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dan prosedur metodologis, seperti pada tesis dan disertasi. 

Wacana persuasif dicirikan oleh menonjolnya rangsangan dan 

bujukan dari penutur atau penulis, seperti pada iklan. Wacana 

hartatoris dicirikan oleh kuatnya amanat yang dikandung dalam 

bahasa, seperti pada khotbah keagamaan. Wacana prosedural 

dicirikan oleh menonjolnya proses, langkah, atau tahap, seperti 

buku resep masakan. 

Akhirnya, berdasarkan jumlah peserta komunikasi, 

wacana diklasifikasikan atas wacana monolog, wacana dialog, 

dan wacana polilog. Wacana monolog dicirikan oleh adanya 

satu orang saja yang terlibat dalam peristiwa komunikasi, 

seperti siaran berita di televisi dan radio. Wacana dialog 

dicirikan oleh adanya dua orang yang terlibat dalam peristiwa 

komunikasi, seperti dalam komunikasi melalui telepon dan 

surat-menyurat di antara dua orang. Wacana polilog melibatkan 

banyak peserta komunikasi, seperti dalam rapat dan konferensi. 

   

2. Aspek-Aspek Keutuhan Wacana 

Wacana yang utuh adalah wacana yang lengkap, yaitu 

mengandung aspek-aspek yang terpadu dan menyatu. 

Keutuhan wacana juga didukung oleh konteks terjadinya 

wacana tersebut. Aspek-aspek pengutuh wacana dapat 

dikelompokkan ke dalam dua unsur, yaitu unsur kohesi dan 

unsur koherensi. Unsur kohesi meliputi aspek-aspek leksikal, 

gramatikal, dan fonologis, sedangkan unsur koherensi 

mencakup aspek semantik dan aspek topikalisasi (Mulyana, 

2005: 26). 

a. Kohesi 

Kohesi merupakan hubungan perkaitan antarproposisi 

yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal 

dan semantis dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana 

(Alwi dkk., 2003: 427). Dengan kohesi, sebuah wacana 

menjadi padu; setiap bagian pembentuk wacana mengikat 

bagian yang lain secara mesra dan wajar. Kohesi wacana dapat 
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dibagi menjadi dua jenis, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi 

leksikal.   

Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis 

antarunsur yang dimarkahi alat gramatikal alat bahasa yang 

digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa (Yuwono, 

2005: 96). Kohesi gramatikal dapat berwujud referensi 

(pengacuan), substitusi (penyulihan), elipsis (pelesapan), dan 

konjungsi (penghubungan).  

 

a. Referensi (Pengacuan) 

Referensi merupakan bagian kohesi gramatikal yang 

berkaitan hubungan antara kata dan objeknya. Dalam konteks 

wacana, objek yang diacu oleh sebuah kata dapat di luar teks 

dan di dalam teks. Referensi dengan objek acuan di luar teks 

disebut referensi eksoforis, sedangkan referensi dengan objek 

acuan di adalam teks disebut referensi endoforis. Contoh 

referensi endoforis adalah saya dalam saya akan mengirim 

laporan itu besok, yang mengacu pada diri penutur. Contoh 

referensi endoforis adalah mereka dalam Riza dan Putri sudah 

berangkat ke sekolah. Mereka naik taksi. 

Referensi endoforis terbagi dalam dua pola, yaitu 

anafora dan katafora. Hubungan antara pronomina yang 

mengacu kembali ke antesedennya disebut hubungan anaforis, 

sedangkan hubungan antara pronomina dan anteseden yang 

mengikutinya disebut hubungan kataforis. Referensi anafora 

dan referensi katafora dapat dilihat pada contoh berikut.  

(2) Hati Ilham terasa berbunga-bunga. Dia yakin Yulia 

menerima lamarannya. 

(3) Dengan sepedanya itu Pak Ahmad menelusuri kota 

Jakarta. 

Pada contoh (2), pronomina dia mengacu ke 

antesedennya, yakni Ilham. Sementara itu, pronomina –nya 

pada contoh (3) mengacu ke kata berikutnya, yaitu Pak Ahmad. 
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b. Substitusi (Penyulihan) 

Substitusi adalah hubungan antara kata(-kata) dan kata 

(-kata) lain yang digantikannya. Contoh alat gramatikal yang 

digunakan untuk menciptakan substitusi adalah demonstratif 

ini, begini, di bawah ini, dan berikut ini untuk menggantikan 

kata yang akan disebut; demonstratif itu, begitu, demikian, 

tersebut, dan di atas untuk menggantikan kata yang sudah 

disebut; dan pronomina persona untuk menggantikan nomina 

persona yang sudah disebut. Adapun hubungan substitusi itu 

dapat terjadi secara nominal (substitusi nominal), verbal 

(substitusi verbal), dan klausal (substitusi klausal). Contoh 

berikut memperlihatkan penjelasan tersebut. 

(4) Arloji yang saya beli kemarin rusak, tapi, untungnya itu 

bisa cepat diganti. 

(5) Mereka bekerja keras. Kami juga begitu. 

(6) Indonesia kalah di final. Ya, saya dengar demikian. 

Substitusi nominal terjadi dalam kalimat bahasa lisan 

(4) dengan itu menggantikan frasa nomina arloji yang saya beli 

kemarin; substitusi verbal dalam kalimat (5) dengan begitu 

menggantikan frasa verbal bekerja keras; dan substitusi klausal 

dalam kalimat (6) dengan demikian menggantikan klausa 

Indonesia kalah di final. 

 

c. Elipsis (Pelesapan) 

Elipsis adalah penghilangan kata atau satuan-satuan 

kebahasaan lain yang dapat dimunculkan kembali dalam 

pemahamannya. Bentuk atau unsur yang dilesapkan dapat 

diperkirakan ujudnya dari konteks bahasa atau konteks luar 

bahasa. Tujuan pemakaian elipsis ini adalah untuk 

mendapatkan kepraktisan bahasa, yaitu agar bahasa yang 

digunakan menjadi lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti 

dengan cepat. Berikut ini contoh ellipsis. 

(7) Yulia mengikuti kuliah Bahasa Indonesia. Agung juga 

[mengikuti kuliah Bahasa Indonesia]. 
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(8) Karena [Nadia] sakit, Nadia tidak dapat mengikuti 

kuliah hari ini. 

Dalam kalimat kedua pada contoh (7), mengikuti kuliah 

Bahasa Indonesia dilesapkan (dalam kurung siku), namun tetap 

terpahami apa yang dilesapkan. Demikian pula dalam kalimat 

(8), Nadia dilesapkan dalam anak kalimat karena telah 

dimunculkan dalam induk kalimat. 

 

d. Konjungsi (Penghubungan) 

Konjungsi adalah bentuk atau satuan kebahasaan yang 

berfungsi sebagai penghubung antara kata dengan kata, frasa 

dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, 

dan seterusnya.  

Berdasarkan konjungtor yang digunakan, kohesi 

mengungkapkan: 

a) pertentangan yang dinyatakan dengan konjungtor 

tetapi atau namun, 

b) pengutamaan yang dinyatakan dengan konjungtor 

malahan atau bahkan, 

c) perkecualian yang dinyatakan dengan konjungtor 

kecuali, 

d) konsesi yang dinyatakan dengan konjungtor walaupun 

atau meskipun, atau 

e) tujuan yang dinyatakan dengan konjungtor agar atau 

supaya. 

Contoh (9) berikut secara bertutur-turut 

menggambarkan makna pertentangan, pengutamaan, 

perkecualian, konsesif, dan tujuan. 

(9) a. Ayah Andi setuju ia ke Bali, tetapi ibunya 

melarangnya pergi. 

b. Anak itu tidak juga jera, malahan ibunya yang sudah 

tua dilawannya. 

c. Pak Amat sehari-hari makan jagung kecuali bila ada 

tamu. 
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d. Perempuan itu sangat dicintainya walaupun hal itu 

tak pernah diucapkannya. 

e. Rijal bekerja keras sekali semester ini agar ia dapat 

menyelesaikan studinya akhir tahun ini.    

Konjungsi atau penghubungan dengan bantuan kata 

sambung atau konjungtor besar peranannya dalam mewujudkan 

kohesi gramatikal. 

Kohesi leksikal adalah hubungan hubungan semantik 

antarunsur pembentuk wacana dengan memanfaatkan unsur 

leksikal atau kata (Yuwono, 2005: 98). Kohesi leksikal dapat 

diwujudkan dengan reiterasi dan kolokasi. Reiterasi adalah 

pengulangan kata-kata pada kalimat berikutnya untuk 

memberikan penekanan bahwa kata-kata tersebut merupakan 

fokus pembicaraan. Reiterasi berupa repetisi, sinonimi, 

hiponimi, metonimi, dan antonimi.  

a. Repetisi adalah pengulangan kata yang sama. Contoh: 

(10) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sumardi 

sebagai tersangka dalam kasus pidana korupsi di 

perusahaan itu. Tersangka saat ini ditahan di Rumah 

Tahanan Salemba. 

Repetisi yang menciptakan kepaduan wacana dalam 

contoh (10) di atas terjadi pada kata tersangka. Repetisi 

dilakukan untuk menandai kata yang dipentingkan. 

b. Sinonimi adalah hubungan antarkata yang memiliki sama 

makna. Contoh: 

(11) Setelah 34 tahun memendam cinta membara, akhirnya 

Pangeran Charles dan  Camilla Parker resmi menjadi 

suami-istri. Pasangan pengantin ini menikah pada 

Sabtu, 9 April 2005. 

Sinonimi yang menciptakan kepaduan wacana dalam 

contoh (11) terjadi pada suami-istri dan pasangan 

pengantin.  

c. Hiponimi adalah hubungan antara kata yang bermakna 

spesifik dan kata yang bermakna generic. Contoh: 
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(12) Pemuda itu tidak pernah membeli bunga untuk 

kekasihnya kecuali mawar pada        hari ulang 

tahunnya.  

Pada contoh (12) terdapat hubungan hiponimi antara kata 

bunga dan mawar, yang pertama sebagai kata umum dan 

yang kedua sebagai kata spesifik atau kata khusus. 

d. Metonimi adalah hubungan antara nama untuk benda yang 

lain yang berasosiasi atau yang menjadi atributnya. 

Contoh: 

(13) Maskapai penerbangan Garuda meningkatkan 

frekuensi penerbangan untuk rute tertentu. Garuda 

Jakarta-Batam sekarang akan terbang enam kali 

sehari.  

Dalam contoh (13) di atas, yang dimaksud garuda 

bukanlah burung garuda, melainkan nama pesawat atau 

maskapai penerbangan yang berasosiasi dengan burung 

garuda karena kemiripan sifat, misalnya, yaitu dapat 

terbang.   

e. Antonimi adalah hubungan antarkata yang beroposisi 

makna. Contoh: 

(14) Saat menyaksikan pelaku lejahatan yang berasal dari 

kalangan miskin dalam berita di televisi, kadang-

kadang muncul perasaan simpati. Namun, pada saat 

yang lain muncul perasaan antipati. 

Kohesi dalam contoh (14) tersebut tercipta dengan 

pemakaian kata simpati dan antipati yang berantonimi. 

Kata-kata yang beroposisi dengan selaras membuat 

pemahaman mitra tutur lebih cepat memahami wacana. 

Selain diwujudkan dengan reiterasi, kohesi leksikal 

juga dapat diwujudkan dengan kolokasi. Kolokasi adalah 

hubungan antarkata yang berada pada lingkungan atau 

bidang yang sama. Contoh kolokasi dapat dilihat dalam 

kalimat berikut. 
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(15) Petani di Palembang terancam gagal memanen padi. 

Sawah yang mereka garap terendam banjir selama dua 

hari. 

Dalam contoh (15) tersebut, petani berkolokasi secara tepat 

dengan padi dan sawah sehingga tercipta kohesi wacana.  

 

3. Koherensi  

Sebagaimana kohesi, koherensi juga merupakan 

hubungan perkaitan antarproposisi, tetapi perkaitan tersebut 

tidak secara eksplisit atau nyata dapat dilihat pada kalimat-

kalimat yang mengungkapkannya (Alwi dkk., 2003: 428). 

Perhatikan contoh berikut. 

(16) A: Angkat telepon itu, Ma! 

B: Aku sedang mandi, Pa! 

A: Oke! 

  

Dalam wacana (16) perkaitan antarproposisi tetap kita 

rasakan ada, tetapi pada kalimat A dan B tidak secara nyata 

kita temukan unsur-unsur kalimat yang menunjukkan adanya 

perkaitan gramatika atau semantis. Kalimat B dapat ditafsirkan 

sebagai bentuk pendek dari kalimat Aku sedang mandi, Pa! 

(Jadi, aku tidak dapat menerima telepon itu.), sementara Oke! 

yang diucapkan oleh A dapat ditafsirkan sebagai bentuk 

pendek dari kalimat seperti Oke! Kalau begitu, biar aku saja 

yang menerimanya.  

Koherensi juga berarti keterkaitan antara bagian yang 

satu dengan bagian lainnya sehingga kalimat memiliki 

kesatuan makna yang utuh (Mulyana, 2005: 30). Dalam 

struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan 

keberadaannya untuk menata pertalian batin antara proposisi 

yang satu dengan lainnya untuk mendapatkan keutuhan. 

Keutuhan yang koheren tersebut dijabarkan oleh adanya 

hubungan-hubungan makna yang terjadi antarunsur. Hubungan 
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semantik tersebut kadang terjadi melalui alat bantu kohesi, 

namun kadang dapat terjadi tanpa bantuan alat kohesi.  

Beberapa bentuk hubungan koherensi dalam wacana 

telah dideskripsikan oleh para ahli (Mulyana, 2005: 32--33). 

Ramlan (1993) menyatakan bahwa hubungan semantis 

antarunsur wacana yang bersifat koheren diantaranya adalah 

hubungan penjumlahan, hubungan perturutan, hubungan 

perlawanan, hubungan sebab-akibat, hubungan waktu, 

hubungan syarat, hubungan kegunaan, dan hubungan 

penjelasan. Sementara itu, Kridalaksana (1978) menyebutkan 

bahwa hubungan semantik dapat berupa hubungan sebab-

akibat, hubungan sarana-hasil, hubungan alasan-sebab, 

hubungan sarana-tujuan, hubungan syarat-hasil, hubungan 

generik-spesifik, hubungan perbandingan, dan hubungan ibarat. 

a. Hubungan sebab-akibat, yakni salah satu bagian kalimat 

bermakna sebab dan kalimat lainnya menjadi akibat. 

Contoh: 

(17) Ia tidak mungkin menemukan buku fiksi di 

perpustakaan itu.  

Koleksi perpustakaan itu khusus buku nonfiksi ilmiah.  

 

b. Hubungan alasan-sebab, yakni salah satu bagian kalimat 

menjawab, “Apa alasannya?”.  

(18) Tahun ini mereka bertekad membangun rumah sendiri.  

Sudah lama sekali mereka menumpang di rumah 

saudara.  

 

c. Hubungan sarana-tujuan, yakni salah satu bagian kalimat 

menjawab pertanyaan, “Apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan itu?”. Contoh: 

(19) Bekerjalah dengan keras. 

Cita-citamu menjadi orang kaya akan tercapai. 
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d. Hubungan perbandingan, yakni salah satu bagian kalimat 

menyatakan perbandingan dengan bagian kalimat yang lain. 

Contoh: 

(20) Pengantin itu sangat anggun. 

Seperti dewa-dewi dari kayangan. 

 

e. Hubungan ibarat, yakni salah satu bagian kalimat 

memberikan gambaran perumpamaan. Contoh: 

(21) Kelihaiannya mengelola bisnis sungguh piawai. 

Memang dia seperti belut di lumpur basah. 

 

 Dengan pembedaan aspek kohesi dan aspek koherensi, 

dapat dinyatakan bahwa ada wacana yang sekaligus kohesif 

dan koheren, dan ada pula wacana yang koheren tetapi tidak 

kohesif. Dengan kata lain, suatu wacana tidak mungkin tidak 

kohesif tanpa menjadi koheren. Untaian kalimat yang kohesif 

tetapi tidak koheren tidak membentuk wacana. Perhatikan 

contoh berikut. 

(22) A : Siapa yang dipukul oleh Ali? 

B : Ali memukul anak kecil itu. 

Kalimat A dan B menunjukkan perkaitan gramatikal dan 

semantik karena adanya kata-kat dipukul-memukul dan Ali-Ali, 

tetapi tidak koheren karena focus dari pertanyaan dari A adalah 

siapa sehingga jawaban yang diharapkan adalah orang yang 

dipukul Ali. Dalam percakapan yang normal, B diharapkan 

menjawab, misalnya Anak kecil itu (yang dipukul Ali) Anak 

kecil itu (yang dipukul Ali) dan bukan Ali memukul anak kecil 

itu.***  

C. RANGKUMAN 

Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, 

lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan 

koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, 

berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau 

tertulis. Jadi, suatu kalimat atau rangkaian kalimat, misalnya, 
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dapat disebut sebagai wacana atau bukan wacana bergantung 

pada keutuhan unsur-unsur makna dan konteks yang 

melingkupinya. Wacana memiliki jenis dan aspek-aspek 

keutuhan wacana.  

 

D. REFLEKSI  

Adakah materi dalam bab 7  ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan jenis 

wacana 

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan aspek-

aspek keutuhan wacana 

   

 

E. UJIAN KOMPETENSI 

Bacalah wacana berikut dengan seksama! 

Bendungan di Desa Jatirogo ini tidak ada duanya 

di Indonesia. Tubuh bendungan tersebut dari bantalan 

karet berisi air. Karena terbuat dari karet, tinggi 

permukaanya bisa diatur secara fleksibel. Bila terjadi 

banjir, bantalan karet tersebut dikempiskan. Dan air bah 

lancar mengalir ke laut. Sebaliknya, bila volume air sungai 

mengecil, tubuh bendungan diisi penuh, sehingga 

tingginya mencapai 3 m. sungai terbendung dan airnya 

dimanfaatkan sebagai air minum dan irigasi. Pada saat 

yang sama, air pasang dari laut akan terhambat dan tak 

mencemari sungai yang menjadi sumber utama air tawar 

masyarakat di sekitar sungai.  

Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan wacana di 

atas!. 
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1. Jelaskan simpulan wacana di atas! 
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BAB 8 

SURAT MENYURAT 

A. PENDAHULUAN 

Pembahasan bab kedelapan tentang surat menyurat. 

Surat memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai alat 

komunikasi tertulis, alat bukti otentik, alat bukti historis, duta 

atau wakil si penulis surat, dan sebagai pedoman dalam 

pengambilan keputusan. 

 

B. MATERI 

1. Definisi Surat 

Surat adalah sarana komunikasi tertulis antara satu 

pihak dengan pihak lain yang saling berkepentingan. Surat juga 

dapat dirumuskan sebagai sehelai kertas bertulis atau lebih 

yang memuat suatu bahan komunikasi –berupa pemberitahuan, 

permohonan, undangan, dll. – yang disampaikan seseorang 

kepada orang atau pihak lain, baik atas nama pribadi maupun 

karena kedudukannya dalam suatu organisasi, instansi, atau 

perusahaan.  

Dalam praktik surat menyurat senantiasa ada informasi 

atau pesan yang disampaikan; ada pihak pengirim dan 

penerima informasi atau pesan; ada media yatiu tulisan. Surat 

menyurat akan terjadi bila minimal ada dua pihak yang saling 

berkepentingan. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, surat memiliki 

beberapa fungsi antara lain sebagai alat komunikasi tertulis, 

alat bukti otentik, alat bukti historis, duta atau wakil si penulis 

surat, dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. 

Sebuah surat dikatakan baik dan efektif apabila si 

penerima surat dapat dengan tepat memahami isi surat yang 

diterimanya sesuai dengan maksud si penulis surat. Oleh 

karena itu, surat yang baik harus memenuhi syarat-syarat 

berikut. 

a. Bahasa surat singkat, tidak bertele-tele, dan jelas. 
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b. Penulisan surat mengikuti aturan penulisan yang baik 

dan benar. 

c. Penulisan surat menggunakan pola surat yang benar; 

d. Pesan disampaikan dengan benar, jelas, dan sopan. 

e. Tampilan surat rapid an bersih, terhindar dari coretan 

dan hapusan yang tidak perlu. 

2. Jenis-jenis Surat 

Surat dapat diklasifikasikan berdasarkan asal surat, 

sasarannya, bentuknya, keamanan isinya, dan pola surat. Surat 

berdasarkan asalnya dibedakan menjadi surat pribadi, surat 

dinas, surat sosial, dan surat niaga. Surat pribadi adalah surat 

yang berasal dari pribadi atau perseorangan; surat dinas adalah 

surat yang berasal dari suatu dinas atau instansi; surat sosial 

adalah surat yang berasal dari lembaga atau organisasi sosial; 

surat niaga adalah surat yang berasal dari dan berisi informasi 

seputar dunia usaha/bisnis. 

Berdasarkan sasarannya, surat dapat dibedakan menjadi 

surat biasa, surat edaran, dan pengumuman. Surat biasa yang 

dimaksudkan di sini adalah satu surat yang ditujukan untuk 

satu alamat. Surat edaran adalah satu surat yang disampaikan 

untuk beberapa alamat yang terdata dengan cermat. Adapun 

pengumuman adalah sebuah surat yang disampaikan kepada 

sekelompok khalayak umum tanpa harus diketahui siapa dan 

berapa jumlahnya. 

Surat berdasarkan bentuk atau wujud fisiknya dapat 

berupa kartu pos, warkat pos, telegram, surat bersampul, wesel, 

faksimili, memo, dan nota. Semua bentuk surat itu mempunyai 

kekhasan masing-masing, baik bentuk maupun kegunaannya. 

Kartu pos digunakan untuk menyampaikan berita singkat yang 

tidak rahasia, sedangkan warkat pos dan surat bersampul 

digunakan untuk menyampaikan berita yang informasinya 

lebih panjang dan bersifat rahasia. Sementara itu, memo dan 

nota adalah surat-surat yang digunakan secara internal dalam 

suatu lingkungan kerja. Nota menggunakan nomor, isinya 
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berupa informasi/instruksi, penulisnya terbatas dan melekat 

pada jabatan, dikirimkan ke bawahan atau pejabat sederajat; 

memo tidak menggunakan nomor, isinya umum, penulisnya 

umum dan tidak terikat pada jabatan, siapa pun bisa dan boleh 

menulis memo. 

Selanjutnya, berdasarkan situasinya surat terdiri atas 

surat pribadi, surat semipribadi, dan surat resmi yang 

dibedakan menjadi surat resmi kedinasan dan surat resmi 

bisnis. Adapun menurut polanya, surat dapat dibedakan 

menjadi (i) pola surat lurus, (ii) pola surat setengah lurus, (iii) 

pola surat lurus penuh, (iv) pola surat takik, dan (v) pola surat 

paragraf menggantung. Kelima pola surat itu, dalam praktiknya 

digunakan secara bervariasi di berbagai organisasi, instansi, 

atau perusahaan. Berikut gambar kelima pola surat tersebut. 

 

a. pola lurus penuh      b. pola setengah lurus 
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c.pola takik                               d. pola paragraf menggantung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  e.pola lurus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Kepala surat 

2. Tanggal surat 

3. Nomor 

4. Lampiran 

5. Hal 

6. Alamat surat 

7. Salam pembuka 
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8. Isi surat: paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf 

penutup 

9. Salam penutup 

10. Nama pengirim dan tanda tangan 

11. Tembusan 

12. Inisial pengonsep dan pengetik surat 

 

3. Bagian-bagian Surat Dinas 

Secara garis besar, bagian surat terdiri atas empat 

bagian, yaitu: 

1. Kepala surat, berisi (i) nama instansi atau badan, (ii) 

alamat, (iii) nomor telepon, (iv) nomor kotak pos, (v) 

alamat kawat, (vi) lambang instansi atau badan, (vii) 

nomor teleks, faksimili. 

2. Leher surat, berisi (i) tanggal, (ii) alamat yang dituju, (iii) 

nomor surat, (iv) lampiran, (v) perihal, (vii) salam 

pembuka. 

3. Badan surat, berisi (i) paragraf pembuka surat, (ii) paragraf 

isi surat, (iii) paragraf penutup surat. 

4. Kaki surat, berisi (i) salam penutup, (ii) tanda tangan, (iii) 

nama jelas penanda tangan, (iv) jabatan penanda tangan, 

(v) tembusan, (vi) inisial pengonsep dan pengetik surat. 

Berikut ini dipaparkan penjelasan mengenai cara penulisan 

semua bagian surat tersebut beserta fungsi dan contohnya. 

1. Kop surat 

Kop surat atau lazim pula dinamakan kepala surat 

merupakan identitas lengkap suatu lembaga, organisasi, 

perusahaan, atau instansi pengirim surat. Identitas ini meliputi 

nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, nomor 

faks, tromol pos/PO BOX, alamat kantor cabang, dan logo atau 

lambang organisasi/instansi/perusahaan. Kop surat berfungsi 

sebagai informasi tentang identitas lengkap pihak si pengirim.  
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2. Tanggal surat 

Tanggal surat merupakan petunjuk kapan surat itu dibuat, 

bukan petunjuk kapan surat itu dikirimkan. Tanggal surat 

haruslah ditulis lengkap dan benar, tidak boleh disingkat, dan 

tidak diakhiri tanda titik.  

Contoh: 28 Maret 2009        (Benar) 

28-3-2009. atau 28-03-’09    (Salah) 

Tiga fungsi utama tanggal surat adalah petunjuk kapan surat itu 

dibuat, untuk memudahkan pengarsipan surat, dan untuk 

memudahkan atau sebagai petunjuk bagi si penerima surat 

apabila akan membalas surat itu. 

3. Nomor surat 

Nomor surat merupakan petunjuk nomor urut surat yang 

dikeluarkan oleh suatu organisasi, instansi, atau perusahaan. 

Nomor surat secara umum memiliki fungsi yang sama dengan 

fungsi tanggal surat, yaitu petunjuk nomor urut surat yang 

dikeluarkan, pemudah pengarsipan, dan petunjuk bagi si 

penerima apabila akan membalas surta tersebut. Contoh: 

Nomor: 034/ SK/ Kopensi/ XII/ 2008  (Benar) 

Nomor: Istimewa, atau No.: 20/2008  (Salah) 

4. Lampiran Surat 

Lampiran surat merupakan kelengkapan yang disertakan 

bersama surat yang dikirimkan. Fungsinya sebagai petunjuk 

bahwa ada sesuatu yang disampaikan bersama dan merupakan 

satu kesatuan dengan surat itu. Kata lampiran diawali dengan 

huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik dua (:), isi lampiran 

diawali dengan huruf kapital hanya pada kata pertama, dan 

tidak diakhiri dengan titik. Contoh: 

Benar: Lampiran: Satu berkas formulir riwayat hidup 

Lampiran: 70 eksemplar soal 

Lampiran: Daftar harga buku tahun 2009 

Bukan: Lamp.: -.- atau Lampiran: -0- 

Jika memang tidak ada sesuatu yang dilampirkan bersama surat 

itu, maka sebaiknya kata lampiran tidak perlu dituliskan. 
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5. Perihal surat 

Perihal/hal atau biasa juga disebut pokok surat harus 

dinyatakan secara eksplisit dan jelas, misalnya dalam kalimat 

tunggal-lengkap. Fungsinya untuk memudahkan si penerima 

surat dengan cepat mengetahui persoalan yang dibicarakan 

dalam surat itu. Kata perihal diawali dengan huruf capital, 

diakhiri dengan tanda titik dua (:), isi perihal diawali dengan 

huruf capital hanya pada kata pertama, tidak diakhiri dengan 

titik, dan tidak digarisbawahi. Contoh:  Perihal: 

Rapat evaluasi wisuda 2008       (benar) 

 Perihal: Permohonan kesediaan mengajar (benar) 

  Perihal: UNDANGAN         (salah) 

  Perihal: surat undangan       (salah)  

6. Alamat tujuan 

Alamat tujuan adalah petunjuk kepada siapa surat itu 

ditujukan. Fungsinya untuk mempercepat penyampaian surat 

kepada yang berhak menerimanya. Alamat surat dianjurkan 

tidak memakai kata kapada, yang terhormat disingkat menjadi 

Yth. diikuti alamat lengkap, dan tidak diakhiri dengan titik. 

Contoh: 

Benar: Yth. Drs. Denny Mustofa 

 Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata 

 Jalan Dr. Setiabudi 186 

 Bandung 40141 

 

Bukan: Kepada Yth.: 

 Bapak Dr. Eki Baihaki, M.Si., 

 Dosen Ilmu Komunikasi, Fisip UNLA. 

 Jl. Karapitan 234. 

 BANDUNG 40324.  

7. Salam pembuka 

Salam pembuka yang lazim digunakan dalam surat-

menyurat, misalnya, Dengan hormat, Assalamualaikum W.W., 

Salam sejahtera, berfungsi sebagai tanda hormat sebelum 
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pembicaraan dalam surat dimulai. Namun demikian, pada 

praktiknya tidak semua surat, terutama surat dinas yang berasal 

dari atasan kepada bawahan, menggunakan salam pembuka 

secara konsisten. Contoh: 

Dengan hormat,  (benar) 

Dengan Hormat: (salah) 

8. Isi surat 

Isi surat merupakan paparan informasi atau pesan utama 

yang disampaikan kepada pihak yang disurati. Isi surat lazim 

dikelompokkan menjadi tiga alinea utama, yaitu alinea 

pembuka, alinea isi surat, dan alinea penutup surat.  

Alinea pembuka lazim dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

alinea pembuka langsung dan alinea pembuka tidak langsung. 

Alinea pembuka langsung maksudnya bahwa pada alinea 

pertama, si penulis surat langsung menyatakan maksudnya, 

sedangkan elinea pembuka tidak langsung artinya bahwa si 

penulis surat pada alinea pertama belum menyatakan maksud, 

tetapi menyebut sesuatu pengarah yang ada hubungannya 

dengan maksud si penulis. Maksud si penulis baru dinyatakan 

pada alinea berikutnya.  

Alinea isi surat terdiri atas paparan maksud, penjelasan 

maksud, dan penegas atau penguat maksud. Sementara itu, 

alinea penutup biasanya berupa harapan penulis kepada si 

penerima surat dan ucapan terima kasih, dan untuk surat 

tertentu bisa disampaikan pernyataan permohonan maaf atau 

penyataan penghargaan. 

9. Salam penutup 

Salam penutup merupakan tanda atau ungkapan rasa 

hormat si penulis surat sekaligus pemberitahuan bahwa 

pembicaraan dalam surat sudah selesai. Salam penutup yang 

biasa digunakan harus serasi dengan salam pembuka. 

Misalnya, jika salam pembuka menggunakan Dengan hormat, 

maka salam penutupnya bukan Wassalam, melainkan harus 

Hormat saya.  
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10. Penanggung jawab surat 

Penanggung jawab surat yang dimaksud dalam bahasan ini 

adalah keterangan penegas siapa yang bertanggung jawab atas 

surat itu. Keterangan minimal mengenai penanggung jawab 

surat adalah tanda tangan dan nama jelas, sedangkan untuk 

surat kedinasan, keterangan mengenai penanggung jawab itu 

lengkap: nama jabatan, tanda tangan, nama jelas-lengkap, NIP 

pejabat/ orang yang menandatangani surat itu, serta stempel 

penanda keresmian dan kedinasan.  

Penanggung jawab surat bisa terdiri dari satu orang, dua 

orang, atau tiga orang penanda tangan surat. Surat dinas 

umumnya ditandatangani oleh seorang pejabat, sedangkan 

surat-surat kepanitiaan suatu kegiatan lazimnya ditandatangai 

oleh dua orang atau lebih. Misalnya, sekretaris, ketua panitia, 

dan pejabat setingkat di atasnya sebagai pihak yang 

mengetahui atau menyetujui surat itu.  

11. Tembusan surat 

Tembusan surat biasa digunakan terutama dalam surat-

surat kedinasan. Tembusan berfungsi sebagai petunjuk bahwa 

ada pihak lain yang terkait, yang harus mengetahui isi surat 

secara lengkap. Contoh:  

Tembusan: 

1. Ketua STP Bandung, 

2. Kabag Adum STPB, Kasubag TPK dan KKS, 

3. Ketua Jurusan MKP, MPJ, MPH. 

12. Inisial pengonsep dan pengetik surat 

Inisial atau kode nama pengonsep dan pengetik surat 

dalam surat-surat kedinasan atau surat-surat niaga, berfungsi 

untuk memudahkan pelacakan bila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan sehubungan dengan suatu surat. Bila terjadi 

kesalahan, apakah kesalahan itu terdapat dalam konsepnya atau 

dalam pengetikannya. Dengan adanya inisial nama pengonsep 

dan pengetik surat, maka akan memudahkan mengetahui siapa 

yang melakukan kesalahan itu. 
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4. Penulisan Bagian-bagian Surat Pribadi 

Berikut ini dijelaskan secara singkat penulisan bagian-bagian 

surat pribadi, berupa surat izin dan surat lamaran kerja, yang 

terdiri dari alamat pengirim, tanggal surat, alamat tujuan, salam 

pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama 

jelas penulis surat.  

1. Alamat pengirim 

Alamat pengirim surat dituliskan di sebelah kanan atas. 

Idealnya terdiri dari nama jalan, nomor rumah, nama kota, dan 

kode pos. tiap akhir baris alamat tidak diakhiri dengananda 

baca apapun. Alamat pengirim merupakan alamat lengkap si 

pengirim atau penulis surat yang memungkinkan surat balasan 

yang dikirimkan kepadanya bisa sampai. 

Contoh penulisan alamat pengirim sebagai berikut. 

Kompleks Perumnas Sarijadi 

Jln. sarirasa IX, Blok 5, No. 58 

Bandung 40151  

2. Tanggal surat 

Tanggal surat merupakan petunjuk kapan surat itu dibuat. 

Dituliskan di sebelah kanan atas, setempat dengan alamat 

pengirim. Tanggal surat harus ditulis lengkap, nama bulan 

tidak disingkat atau hanya dituliskan dengan angka saja. 

Tanggal-bulan, dan tahun harus ditulis lengkap, dan tidak harus 

diawali dengan menuliskan nama kota, sebab nama kota sudah 

tertulis pada alamat pengirim. Misalnya, 28 maret 2008, bukan 

28-03-08. 

3. Alamat tujuan 

Alamat tujuan merupakan alamat yang dituju si penulis 

surat. Umumnya terdiri dari anam orang yang disurati, nama 

jabatannya, nama perusahaann, alamat perusahaan/instansi, 

nama jalan, nomor kantor, nama kota, dan kode pos. Contoh: 

Yth. Drs. Arifin Suwondo 

Kepala Unit Bahasa STPB 

Jln. Dr. Setiabudi 186 
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Bandung 40141 

4. Salam pembuka 

Salam pembuka merupakan ungkapan tanda hormat 

penulis sebelum pembicaraan dalam surat itu dimulai. Huruf 

pertama kata pertama salam pembuka dituliskan dengan huruf 

capital dan huruf awal kata berikutnya ditulis dengan huruf 

kecil, serta diakhiri dengan tanda koma (,).  

Dengan hormat.    

Assalamualaikum Wr. Wb., 

5. Isi surat 

Isi surat merupakan bagian surat yang terpenting. Biasanya 

terdiri atas tiga bagian, yakni alinea pembuka, alinea-alinea 

paparan isi surat, dan alinea penutup surat.  

Alinea pembuka surat ada dua jenis, yakni alinea pembuka 

langsung dan alinea pembuka tidak langsung. Alinea pembuka 

langsung berarti pada alinea pertama, si penulis surat langsung 

menyatakan maksudnya, sedangkan alinea pembuka tidak 

langsung maksudnya adalah bahwa si penulis surat pada alinea 

pertama belum menyatakan maksudnya, melainkan lebih 

dahulu menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan 

maksud surat. Misalnya, menyebut asal informasi mengenai 

lowongan pekerjaan. Maksud surat baru dinyatakan pada alinea 

kedua, ketiga, dan seterusnya. 

Alinea isi surat bisa terdiri dari satu atau bebarapa paragraf 

yang merupakan pemaparan semua maksud si penulis surat, 

biasanya terdiri atas pemaparan maksud, penjelasan maksud, 

dan penegasan maksud.  

Alinea pernyataan maksud pelamar, dengan menggunakan 

alinea pembuka langsung, misalnya tertulis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Dengan hormat, 

Saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai staf 

administrasi keuangan pada perusahaan yang Bapak pimpin.  
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Pada alinea berikutnya, pernyataan maksud pelamar itu 

dapat diikuti dengan penjelasan atau alasan mengapa si penulis 

tertarik memilih bekerja pada perusahaan yang disuratinya. 

Misalnya, kalimat paragraf penjelasannya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah menyampaikan alasan yang dapat meyakinkan 

pihak si penerima surat, maka si pelamar menyampaikan 

penegasan dengan menyebutkan beberapa keterangan 

pendukung. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinea penutup surat umumnya terdiri dari ucapan terima 

kasih  

 

dan atau harapan si penulis surat kepada si penerima surat. 

Alinea penutup surat biasanya dituliskan dalam satu alinea 

seperti pada contoh berikut. 

 

 

 

Perlu saya jelaskan di sini bahwa saya lulusan Diploma III 

Manajemen Akuntansi, STIE Jakarta tahun 1995 dan selama tiga 

tahun terakhir ini saya pernah bekerja di CV Bahana Jaya, 

Jakarta sebagai staf administrasi keuangan. Jadi, dengan bekal 

pendidikan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin dapat 

bekerja dengan baik di perusahaan Bapak.  

 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama surat ini 

saya lampirkan: 

a. surat keterangan dari Direktur CV Bahana Jaya, Jakarta; 

b. riwayat hidup; 

c. dua lembar pasfoto terbaru; 

d. fotokopi diploma III Manajemen Akuntansi.  

Demikian surat lamaran ini saya sampaikan dengan 

harapan bapak berkenan mempertimbangkannya. Atas perhatian 

Bapak, saya mengucapkan terima kasih. 
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6. Salam penutup 

Setelah penulis menyampaikan maksudnya secara lengkap, 

surat diakhiri dengan salam penutup yang merupakan tanda 

hormat penulis sekaligus pemberitahuan bahwa pembicaraan 

dalam surat itu sudah selesai. Salam penutup dituliskan dengan 

huruf awal kata pertama dengan huruf capital, kata kedua 

dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian 

di bawahnya diikuti dengan pembubuhan tanda tangan dan 

penulisan nama lengkap. Hal ini berbeda dengan surat dinas 

yang senantiasa dibubuhkan stempel kedinasan. Contoh 

penulisan salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. 

Hormat saya, 

tanda tangan 

Dr. Ayesha Kamila 

Nama jelas tidak perlu digarisbawahi dan/atau dituliskan di 

dalam dua tanda kurung.   

 Dalam surat lamaran kerja biasanya disertakan 

kelengkapan, seperti riwayat hidup/CV, fotokopi identitas diri 

(KTP/KTM/SIM), pasfoto terakhir, keterangan pendidikan 

(fotokopi ijazah, sertifikat, STTB), surat keterangan bekerja, 

surat keterangan dokter, surat keterangan berkelakuan baik. 

Akan tetapi, dalam praktiknya kelengkapan yang disertakan 

dalam surat lamaran kerja itu hanya keterangan yang diminta 

saja.***  

 

C. RANGKUMAN 

Surat adalah sarana komunikasi tertulis antara satu 

pihak dengan pihak lain yang saling berkepentingan. Surat juga 

dapat dirumuskan sebagai sehelai kertas bertulis atau lebih 

yang memuat suatu bahan komunikasi –berupa pemberitahuan, 

permohonan, undangan, dll. – yang disampaikan seseorang 

kepada orang atau pihak lain, baik atas nama pribadi maupun 

karena kedudukannya dalam suatu organisasi, instansi, atau 
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perusahaan. Dalam hal ini, jenis-jenis surat terdiri atas surat 

dinas dan surat pribadi. 

 

D. REFLEKSI 

Adakah materi dalam bab 8  ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan 

jenis jenis surat 

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan 

bagian-bagian surat dinas 

   

3 Memahami dan 

mengimplemntasikan 

penulisan bagian-bagian 

surat pribadi 

   

 

E. UJIAN KOMPETENSI 

Pilihlah jawaban yang tepat! 

1. Berikut ini adalah bagian-bagian surat yang hanya ada 

dalam surat dinas, yaitu… 

a. Salam pembeuka 

b. Tanggal penulisan surat 

c. Kepala surat 

d. Identitas penulis surat 

2. Contoh salam pembuka yang paling tepat untuk sebuah 

surat dinas adalah… 

a. Selamat pagi 

b. Salam sejahtera 

c. Assalmualaikum 

d. Dengan hormat, 
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3. Sebuah surat dinas ditulis oleh lembaga resmi yang 

ditujukan kepada … 

a. Pimpinan sebuah lembaga selaku sanak saudara 

b. Orang lain karena alasan pribadi 

c. Pejabat negara saja 

d. Lembaga atau pihak lain karena tujuan dinas 

4. Dalam surat dinas, identitas penulis surat meliputi hal-

hal berikut, kecuali… 

a. Nama terang 

b. Jabatan penulis surat 

c. Gelar keagamaan atau gelar akademik 

d. Cap atau stempel lembaga 

5. Dalam menulis surat pribadi, baik yang ditulis 

menggunakan media kertas maupun dikirim 

menggunakan fasilitas surel, olihan kata yang 

digunakan adalah… 

a. Ragam bahasa resmi 

b. Ragam bahasa baku 

c. Ragam bahasa gaul 

d. Ragam bahasa percakapan 

 

F. DAFTAR PUSTAKA 

Nurjamal, Daeng dan Warta Sumirat. 2010. Penuntun 

Perkuliahan Bahasa IndonesiaI. Bandung:Penerbit 

Alfabeta. 
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BAB 9 

KARYA TULIS AKADEMIK 

A. PENDAHULUAN 

Bahan ajar ini diharapkan mampu memahami dan 

menggunakan karya tulis akademik bahasa Indonesia. Secara 

khusus, setelah menyelesaikan kegiatan belajar 9 (KB 9) ini 

diharapkan mahasiswa : 

1. dapat menjelaskan dan mengimplementasikan bagian-

bagian karya tulis akademik 

2. dapat menjelaskan dan mengimplementasikan bagian 

belakang karya tulis 

B. MATERI 

Karya tulis akademik (selanjutnya disingkat KTA) 

adalah karya tulis yang biasa disusun oleh masyarakat 

akademik atau sebagai tugas-tugas yang bertalian dengan 

kegiatan akademik pada suatu jenjang pendidikan tinggi. 

Karena itu karya tulis akademik dapat berupa karya tulis mulai 

yang sederhana sampai dengan karya tulis yang kompleks. 

Jenis KTA meliputi makalah, laporan penelitian, 

laporan praktikum, artikel, yang merupakan tugas-tugas yang 

diberikan seiring dengan kegiatan akademik. Selain itu ada 

KTA yang merupakan prasyarat penyelesaian suatu jenjang 

pendidikan tinggi. Misalnya jenjang Diploma III, Diploma IV, 

dengan nama KTA yang bervariasi: tugas akhir, proyek akhir, 

dan ada juga yang menggunakan istilah karya tulis ilmiah, 

sedangkan untuk program strata I, II, dan III namanya hampir 

seragam, yakni skripsi untuk jenjang S-1, tesis untuk jenjang S-

2, dan disertasi untuk jenjang S-3. 

1. Bagian-bagian Karya Tulis Akademik 

Secara umum, bagian-bagian karya tulis akademik 

dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni bagian depan, 

bagian tengah, dan bagian belakang. Kelengkapan dan urutan 

setiap bagaian KTA (skripsi, tugas akhir, dan karya tulis 

ilmiah) di samping ada keseragaman juga terdapat 
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keberagaman. Kebergaman itu ditandai dengan adanya aturan-

aturan selingkung yang berlaku khusus pada suatu lembaga 

pendidikan. 

a. Bagian depan karya tulis 

a) Lembar sampul 

Bagian paling depan sebuah KTA adalah lembar 

sampul. Lembar sampul dapat dibedakan atas lembar sampul 

luar dan lembar sampul dalam. Pada dasarnya lembar sampul, 

baik luar maupun dalam, lazimnya berisi hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Judul tulisan yang ditulis dengan huruf kapital; 

2) Pernyataan tentang bentuk atau nama tulisan yang 

dibuat, misalnya skripsi, tugas akhir, tesis, ditulis 

dengan huruf kapital; 

3) Pernyataan tentang maksud atau tujuan pembuatan 

tulisan, ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awal 

kata tulisan; 

4) Logo atau lambang perguruan tinggi; 

5) Identitas penulis meliputi nama dan NIM; 

6) Nama lembaga (program studi, jurusan, 

fakultas,perguruan tinggi) ditulis dengan huruf kapital; 

7) Nama kota tempat lembaga berada, ditulis dengan 

huruf kapital semua; 

8) Angka tahun pembuatan KTA, ditulis pada baris paling 

bawah. 

Penulisan lembar sampul dapat dibedakan atas dua 

macam, yakni system lurus dan system simetris. Pada lembar 

sampul yang ditulis system lurus, semua pernyataan ditulis 

lurus dari margin sebelah kiri; sedangkan yang menggunakan 

system simetris bertolak pada tengah halaman, kemudian atur 

panjang ke kiri dan ke kanan. 

Contoh penulisan sampul dengan sistem lurus dan sistem 

simetris. 
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b) Kata pengantar 

Kata pengantar berfungsi mengantarkan pembaca kepada 

isi tulisan. Oleh sebab itu, kata pengantar hendaknya berisi 

pernyataan-pernyataan yang dapat menggambarkan isi tulisan 

tersebut. Kata pengantar pada umumnya berisi: 

1) ungkapan rasa syukur kepada Allah; 

2) gambaran umum materi yang diuraikan; 

3) ucapan terima kasih, apresiasi kepada pihak-pihak 

yang membantu; 

4) harapan akan manfaat dari materi yang disajikan, baik 

bagi penulis, pembaca, maupun pihak lain; 

5) harapan penulis akan adanya kritik membangun dari 

pembaca. 

Adapun ketentuan-ketentuan pembuatan kata pengantar 

yang adalah sebagai berikut. 

1) Kata pengantar harus dibuat pada halaman yang utuh, 

jangan bersambung dari halaman sebelumnya. 

PENGGUNAAN BAHASA 
INDONESIA  

DALAM SURAT KABAR 
 

MAKALAH 
DIisusun untuk Memenuhi  
Tugas Perkuliahan Bahasa 

Indonesia 

 
Oleh 

 Ayesha Kamila 
NIM: 2009802 

 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA 

INDONESIA 
FAKULTAS TARBIYAH DAN 

KEGURUAN 
UIN SYARIF HIDAYATULLAH 

JAKARTA 
2010 

PENGGUNAAN BAHASA 
INDONESIA DALAM SURAT 
KABAR  
 
MAKALAH 
DIisusun untuk Memenuhi Tugas 
Perkuliahan Bahasa Indonesia 

 
Oleh: Ayesha Kamila 
NIM: 2009802 
 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA 
INDONESIA 
FAKULTAS TARBIYAH DAN 
KEGURUAN 
UIN SYARIF HIDAYATULLAH 
 JAKARTA 

2010 
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2) Perkataan “kata pengantar” harus ditulis dengan huruf 

capital dan ditulis di tengah-tengah halaman jika lembar  

sampul dituliskan dengan system simetris atau 

dituliskan di margin kiri bila ditulis dengan sistem 

lurus. 

3) Tuliskan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun 

penulisan, serta perkataan “penulis” atau “penyusun” di 

sebelah kanan bawah setelah uraian isi kata pengantar 

selesai dituliskan. 

4) Halaman kata pengantar dinomori angka Romawi kecil 

di bagian bawah tengah. 

c) Daftar isi 

Di dalam tulisan ilmiah, daftar isi memiliki peranan 

yang cukup penting terutama bagi pihak pembaca. Dengan 

membaca daftar isi, pembaca akan mengetahui gambaran 

permasalahan yang dikemukakan penulis dengan agak rinci. 

Hal ini sangat membantu pembaca dalam hal mencari 

bagian-bagian tulisan yang diperlukan. Selain itu, pembaca 

pun akan terbantu dalam memahami isi tulisan. 

Permasalahan yang luas akan cukup mudah dipahami 

apabila dibagi atas bagian-bagian yang lebih khusus. 

Ketentuan penulisan daftar isi adalah sebagai berikut. 

1) Daftar isi harus ditulis pada halaman yang utuh. 

2) Perkataan daftar isi harus ditulis dengan huruf kapital 

dan ditulis di bagian tengah halaman atau di sebelah kiri 

atas.  

3) Pada sebelah kanan atas, di bawah perkataan “daftar 

isi”, ditulis kata “halaman” dengan huruf kecil. 

4) Semua judul beserta subjudulnya ditulis secara 

berurutan tanpa nomor urut. 

5) Hubungakan judul/subjudul dengan nomor 

halamannnya dengan tanda titik-titik. 

6) Nomor halaman daftar isi menggunakan angka Romawi 

kecil di bagian bawah tengah halaman. 
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d) Daftar tabel/bagan/grafik 

Jika dalam tulisan yang disusun terdapat banyak 

table/bagan/grafik, hendaknya dibuat daftarnya agar 

memudahkan pembaca untuk mengecek tabel/bagan/grafik 

yang dibutuhkan. Ketentuan pembuatan daftra 

table/bagan/grafik adalah sebagai berikut. 

1) Daftar tabel/bagan/grafik harus ditulis pada halaman 

yang utuh. 

2) Perkataan daftar table/bagan/grafik harus ditulis 

dengan huruf capital dan ditulis di bagian tengah 

halaman atau di sebelah kiri atas bergantung pada 

sistem penulisan lembar sampul. 

3) Di bawah kanan perkataan daftar tabel/bagan/grafik, 

ditulis kata halaman dengan huruf kecil. 

4) Setiap table/bagan/grafik yang terdapat dalam tulisan 

ditulis berurutan mulai dari nomor tabel/bagan/grafik 

terkecil hingga terbesar. 

5) Hubungkan setiap judul table/bagan/grafik dengan 

nomor halamannnya dengan tanda titik-titik. 

6) Daftar tabel/bagan/grafik dinomori dengan 

menggunakan angka Romawi kecil di bagian bawah 

tengah halaman. 

e) Daftar lampiran 

Jika di akhir tulisan dilampirkan banyak hal, 

hendaknya dibuat pula daftarnya dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

1) Daftar lampiran harus ditulis pada halaman yang utuh. 

2) Perkataan “daftar lampiran” harus ditulis dengan huruf 

capital secara simetris atau dimulai dari margin 

sebelah kiri atas. 

3) Di sudut sebelah kanan halaman di bawah perkataan 

“daftar lampiran” ditulis kata “halaman” dengan huruf 

kecil. 



93 

4) Semua lampiran yang ada ditulis secara berurutan 

tanpa diberi nomor urut dan setiap judul lampiran 

dihubungkan dengan halamannya dengan tanda titik-

titik. 

5) Halaman daftar lampiran dinomori dengan 

menggunakan angka Romawi kecil di bagian bawah 

tengah halaman. 

f) Lembar abstrak tulisa 

Abstrak dapat diartikan ringkasan atau ikhtisar 

tulisan. Abstrak dibuat untuk lebih memudahkan pembaca 

mengetahui hal-hal penting yang terdapat dalam tulisan 

itu. Pembuatan abstrak biasanya hanya dilakukan pada 

KTA yang disusun sebagai prasyarat akademik dengan 

permasalahan yang cukup luas atau kompleks, misalnya 

skripsi, tesis, dan disertasi. Lembar abstrak ditulis dengan 

ketentuan-ketentuan berikut. 

1) Perkataan abstrak ditulis pada halaman utuh. 

2) Perkataan abstrak ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris atau dimulai dari margin sebelah kiri atas 

bergantung pada sistem penulisan lembar sampul. 

3) Penulisan abstrak tidak melebihi dua halaman dan 

penomoran lembar abstrak dengan angka Romawi 

kecil di bagian bawah tengah halaman. 

1. Bagian Tengah Karya Tulis 

Bagian tengah tulisan dalam hal ini memuat 

keseluruhan isi KTA. Isi tulisan bisa beragam bergantung 

pada keluasan permasalahan yang dikemukakan di dalam 

KTA. Bila permasalahannya cukup luas, seperti laporan 

penelitian/skripsi/tesis, bagian tengah KTA biasanya 

terdiri dari beberapa bab yang tiap bab berisi pendahuluan 

pada bab I, landasan teoretis pada bab II, analisis data pada 

bab III, simpulan dan saran di bab IV. 

Ada empat hal penting yang harus diperhatikan 

dalam penulisan bagian tengah KTA, yaitu penomoran 
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halaman, pengutipan, penyajian data, sistematika penulisan 

bab dan subjudulnya.  

a. Penomoran halaman 

Semua bagian tengah halaman KTA, mulai dari 

bab I (pendahuluan) sampai dengan bab terakhir (simpulan 

dan saran), dinomori dengan angka Arab di sudut kanan 

atas halaman, sedangkan halaman yang berjudul bab, maka 

nomor halaman dituliskan di tengah bawah halaman. 

Halaman lanjutannya bernomor halaman di sebelaha kanan 

atas. Penomoran halaman berlaku mulai dari bab I sampai 

dengan halaman akhir lampiran. 

b. Pengutipan 

Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, 

buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari 

penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi 

Dalam mengutip kita harus mencantumkan sumbernya. 

Hal ini dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan 

kepada orang yang pendapatnya dikutip, dan sebagai 

pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Cara 

penyebutan sumber kutipan ada dua, yaitu sistem catatan 

kaki dan sistem catatan langsung.  

Kutipan dapat dibedakan menjadi kutipan langsung 

dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah 

cuplikan tulisan orang lain tanpa perubahan ke dalam 

karya tulis kita. Prinsip yang harus diperhatikan pada saat 

mengutip langsung adalah 

1. Tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli 

yang dikutip. 

2. Harus menggunakan tanda [sic!], jika ada kesalahan 

dalam teks asli. 

3. Menggunakan tiga titik berspasi [. . . ] jika ada bagian 

dari kutipan yang dihilangkan. 

4. Mencantumkan sumber kutipan.  
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Ada dua cara melakukan kutipan langsung, yaitu: 

kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. 

1) Kutipan langsung pendek (tidak lebih dari empat 

baris) dilakukan dengan cara: 

 diintegrasikan langsung dengan teks, 

 diberi jarak antarbaris yang sama dengan teks, 

 diapit oleh tanda kutip (“….”), dan 

 disebut sumber kutipan. 

Penyebutan sumber kutipan dengan catatan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebutan sumber dengan catatan langsung. 

 

 

 

 

 

2) Kutipan langsung panjang (lebih dari empat baris) 

dilakukan dengan cara: 

- dipisahkan dari teks dengan spasi (jarak antarbaris) 

lebih dari teks, 

- diberi jarak rapat antarbaris dalam kutipan, 

- ditulis menjorok ke kanan lima karakter, dan jika 

alinea baru berarti menjorok ke kanan sepuluh 

karakter, 

- boleh diapait tanda kutip, boleh juga tidak, 

- Disebut sumber kutipan. 

Contoh: 

Tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan kemampuan berpikir dan 
nurani manusia. Oleh karena itu, manusia memerlukan sumber kebenaran 
yang berupa wahyu Tuhan. “…pengetahuan yang disampaikan-Nya [sic!] itu 
merupakan kebenaran yang tidak perlu disangsikan lagi.”¹ 
 
 

¹ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1985), hal. 4. 

Tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan kemampuan berpikir dan 
nurani manusia. Oleh karena itu, manusia memerlukan sumber kebenaran 
yang berupa wahyu Tuhan. “…pengetahuan yang disampaikan-Nya [sic!] itu 
merupakan kebenaran yang tidak perlu disangsikan lagi” (Nawawi, 1985: 4). 
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Adapun kutipan tidak langsung adalah kutipan 

yang diuraikan kembali dengan kata-kata sendiri. Untuk 

dapat melakukan kutipan jenis ini, pengutip harus 

memahami inti sari dari bagian yang dikutip secara 

tidak langsung.  

Kutipan tidak langsung dapat dibuat secara panjang 

maupun pendek dengan cara: 

 diintegrasikan dengan teks, 

 diberi jarak antarbaris yang sama dengan teks, 

 tidak diapit tanda kutip, dan 

 dicantumkan sumber kutipan dengan system catatan 

kaki atau catatan langsung. 

Contoh:  

Catatan: penulisan sumber kutipan dapat juga dengan 

catatan kaki. 

 

 

 

 

Tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan kemampuan berpikir 
dan nurani manusia. Oleh karena itu, manusia memerlukan sumber 
kebenaran yang berupa wahyu Tuhan. 
 
          “…pengetahuan yang disampaikan-Nya [sic!] merupakan 
kebenaran yang tidak perlu disangsikan lagi. Dengan kata lain bahwa 
sesuatu yang disampaikannya itu halnya demikian, tidak mungkin lain. 
Kebenaran itu merupakan kebenaran mutlak.”¹ 
……………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………uraian lebih 
lanjut………………………………   

¹ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1985), hal. 4. 

 

Tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan kemampuan 
berpikir manusia. Oleh karena itu, memerlukan kebenaran wahyu 
Tuhan. Kebenaran itu harus bersifat mutlak dan sebagai manusia 

kita harus meyakininya (Nawawi, 1985: 4). 
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c. Penyajian data 

Data, baik berupa angka maupun fakta, biasanya 

disajikan dalam bentuk table, grafik, atau diagram. Bila 

disajikan dalam table, maka harus diperhatikan empat hal, 

yaitu nomor table, judul table, sajian data, dan sumber 

data.  

d. Sistematika penulisan judul dan subjudul 

1) Judul setiap bab ditulis dengan huruf kapita, bernomor 

bab, dituliskan di tengah atas halaman atau di margin 

sebelah kiri. 

2) Judul bab baru ditulis pada halaman yang utuh, 

bernomor halaman di tengah bawah. 

3) Subjudul ditulis dengan huruf awal kapital, kecuali 

kata hubung. 

4) Sub dari subjudul ditulis dengan huruf awal kapital. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

atau 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Penelitian 

2. Teknik Pengumpulan Data 

D. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

2. Tempat Penelitian 
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2. Bagian Belakang Karya Tulis 

Bagian belakang KTA, terdiri atas daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. Berikut ini akan dijelaskan tiap-tiap bagian 

tersebut secara ringkas. 

a. Daftar pustaka 

Bagian akhir yang merupakan bagian penting suatu KTA 

adalah daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka 

merupakan rujukan penulis selama ia melakukan dan 

menyusun tulisan atau laporannya. Semua bahan rujukan yang 

digunakan penulis, baik sebagai bahan penunjang maupun 

sebagai data, disusun dalam daftar pustaka tersebut. Fungsi 

daftar pustaka adalah member informasi kepada pembaca 

untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan 

mendalam daripada kutipan yang digunakan penulis. 

Teknik penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. 

1) Baris pertama dimulai pada margin sebelah kiri, baris 

kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. 

2) Jarak antarbaris adalah 1,5 spasi. 

3) Daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama 

nama keluarga penulis. Akan tetapi, cara mengurut daftar 

pustaka amat bergantung pada bidang ilmu. Setiap bidang 

ilmu memiliki gaya selingkung. 

4) Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah 

yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. 

Selanjutnya, unsur yang harus dicantumkan dalam daftar 

pustaka adalah 

1) nama penulis yang diawali dengan penulisan nama 

keluarga, 

2) tahun terbitan karya ilmiah yang bersangkutan, 

3) judul karya ilmiah dengan menggunakan huruf besar untuk 

huruf pertama tiap kata kecuali untuk kata sambung dan 

kata depan, dan 

4) data publikasi berisi nama tempat (kota) dan nama penerbit 

karya yang dikutip. 
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Meskipun setiap bidang ilmu mempunyai format daftar 

pustakanya masing-masing, keempat unsur daftar pustaka 

wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. Tata letaknya saja 

yang mengikuti format selingkung. Berikut penjelasan cara 

penyusunan daftar pustaka. 

a) Sumber dari buku: 

(1) nama penulis, 

(2) tahun penerbitan/terbit, 

(3) judul tulisan/buku (dicetak miring), 

(4) edisi/cetakan buku (bila ada), 

(5) kota tempat penerbit buku (titik dua), 

(6) nama penerbit.  

Contoh: 

Suryadi, Kirana. 2008. Manusia dan Kebutuhannya. 

Bandung: CV Pancakarya. 

Widyamartaya, Al. dan Veronica Sudiati. 1997. Dasar-

dasar Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia. 

Akhadiah, Sabarti, Maidar G. Arsjad, dan Sakura H. 

Ridawan. 1989. Pembinaan Kemampuan Menulis 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Airlangga. 

Alwi, Hasan, et.al. 1993. Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan.   

 

b) Sumber dari majalah dan surat kabar: 

(1) nama penulis, 

(2) tahun penerbitan/terbit, 

(3) judul tulisan/artikel (diberi tanda kutip), 

(4) nama majalah (dicetak miring, diawali kata Dalam…) 

(5) bulan penerbitan, 

(6) tahun kesekian majalah tersebut terbit, 

(7) nomor penerbitan majalah,  

(8) kota tempat penerbit buku. 
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Contoh: 

Supriyadi, Cecep. 2007. “Manusia dan Kepribadiannya”. 

Dalam Gatra (Juni, Nomor 120. Tahun XI). Jakarta.  

Baihaki, Eki. 2008. “Menjadi Polisi yang Dipercaya”. 

Dalam Pikiran Rakyat. 2 Juli. Bandung. 

 

c) Sumber dari antologi: nama pengarang, tahun terbit, judul 

tulisan, nama editor, judul antologi, kota dan penerbit. 

Contoh: 

Suryani, Dadan. 1989. “Perilaku Anak-anak ABG”. Dalam 

Nanang Irawan (editor). Manusia dan Perilakunya. 

Bandung: PT Pancakarsa.  

 

d) Sumber dari internet: nama pengarang, tahun pembuatan, 

judul tulisan, alamat web, waktu akses. Contoh: 

Walker, Janice R. “MLA-Style Citations of Electronic 

Sources.” Style Sheet. 

http://www.cas.usf.edu./english/walker/mla.html (10 

Februari 1996) 

 

b. Pembuatan lampiran 

Hal-hal berikut harus diperhatikan dalam penyusunan 

lampiran. 

1) Kata lampiran ditulis di bagian atas tengah lampiran. 

2) Kata lampiran ditulis dengan huruf capital semua, 

sedangkan nomor lampiran ditulis dengan angka arab. 

Misalnya LAMPIRAN 7. 

3) Judul lampiran ditulis di bawah nomor lampiran 

dengan huruf capital. 

4) Setiap lampiran dinomori dengan angka Arab di sudut 

kanan atas halaman.  

5) Nomor halaman merupakan nomor urut kelanjutan dari 

nomor halaman sebelumnya.*** 

 

http://www.cas.usf.edu./english/walker/mla.html%20(10
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C. RANGKUMAN 

Karya tulis akademik (selanjutnya disingkat KTA) 

adalah karya tulis yang biasa disusun oleh masyarakat 

akademik atau sebagai tugas-tugas yang bertalian dengan 

kegiatan akademik pada suatu jenjang pendidikan tinggi. 

Karena itu karya tulis akademik dapat berupa karya tulis mulai 

yang sederhana sampai dengan karya tulis yang kompleks. 

Karya tulis akademik memiliki berbagai jenis dan beberapa 

karya tulis bagiab belakang.  

D. REFLEKSI 

Adakah materi dalam bab 9  ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan bagian-

bagian karya tulis akademik 

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan bagian 

belakang karya tulis 

   

E. UJI KOMPETENSI 

Pilihlah jawaban yang tepat! 

1. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada 

umumnya terdiri dari  

a. Pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan 

penutup 

b. Pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. Abstrak, pendahuluan, bagian inti, penutup 

d. Abstrak, bagian inti, penutup 

e. Semua jawaban benar 
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2. Selain memiliki sifat ilmiah, sebuah karya tulis 

akademik hendaknya memiliki sifat sebagai berikut, 

kecuali… 

a. Urut 

b. Naratif 

c. Sistematis 

d. Agitatif 

3. Tulisan ilmiah yang dituangkan pada surat kabar 

harian kompas adalah termasuk karya … 

a. Ilmiah 

b. Ilmiah populer 

c. Akademis 

d. Inovatif 

F. DAFTAR PUSTAKA 

1. Darma, Yoce Aliah. 2009. Analisis Wacana Kritis. 

Bandung. Yrama Widya. 

2. Depdikbud. 2008. Pedoman Umum Ejaan yang 

Disempurnakan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa. 

3. Depdiknas. 2008. Tesaurus Bahasa Indonesia.  

Jakarta: Pusat Bahasa  

4. Gunawan, dkk. 2008. Berlatih Menyusun Paragraf. 

Jakarta: arya Duta. 

5. Kuswhartanti, dkk. 2009. Pesona Bahasa; Langkah 

Awal Memahami Linguistik. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama  

6. Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa . 2008. 

Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai 

Pustaka. 

7. Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 2008. 

Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: Balai 

Pustaka. 



103 

8. Rampung, Bone Pr. 2005. Fatamorgana Bahasa 

Indonesia 1. Yogjakarta: Yayasan Pustaka     

Nusatama. 

9. _______________, 2005. Fatamorgana Bahasa 

Indonesia 2. Yogjakarta: Yayasan Pustaka 

10. Tim penulis. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi UIN 

Mataram. Mataram: UIN Mataram. 
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BAB 10 

RAGAM BAHASA SASTRA 

A. PENDAHULUAN 

Bahasa sastra adalah bahasa yang dipakai untuk 

menyampaikan emosi (perasaan), dan pikiran, fantasi, dan 

lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan bathin, peristiwa 

dan khayalan, dengan bentuk bahasa yang istimewa. Bahasa 

dalam sastra digunakan sebagai bahan kesenian dan sebagai 

alat komunikasi.  Untuk memperbesar efek penuturan dalam 

sastra, dimanfaatkan dan dikerahkan segala potensi yang ada 

dalam bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, 

panjang pendek suara, persesuaian bunyi kata, sajak, asonansi, 

aliterasi, posisi kata, perulangan kata (kalimat d.s.b), perlu 

dikerahkan untuk mempertinggi efek estetis dalam sastra. 

Misalnya, dalam bahasa puisi, dan prosa (drama,novel) jelas 

sekali bedanya dengan karangan umum (ilmiah populer).  

 

B. MATERI 

Kata sastra berasal dari bahasa Sansekerta dengan akar 

kata sas yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi 

petunjuk dan instruksi ; dan kata tra yang berartialat atau 

sarana. Kata sastra dikombinasikan dengan kata su yang berarti 

baik, Jadisecara leksikal susastra berarti kumpulan alat untuk 

mengajar, buku petunjuk atau bukupengajaran yang baik 

(Teeuw dalam Ratna, 2005 : 4). 

Filsuf Horatius mengungkapkan bahwa sebuah karya 

sastra haruslah dulce,utile, prodesse et delectare (indah, 

berguna, manfaat, dan nikmat). Oleh karena itu sastra dikaitkan 

dengan estetika atau keindahan. Selain pada isinya, lokus 

keindahansastra terletak pada bahasa. Dalam sebuah karya 

sastra, bahasa yang dipakai terasaberbeda dengan bahasa 

sehari-hari, karena telah disusun, dikombinasikan, mengalami 

deotomisasi dan defamiliarisasi ; karena adanya kata-kata yang 

aneh, berbeda, atau asing (ostranenie) ; juga karena adanya 
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kebebasan penyair untuk menggunakan atau bahkan 

“mempermainkan” bahasa (licentia poetica). Bahasa dalam 

sastra dikenal penuh dengan ambiguitas dan homonim, serta 

kategori-kategori yang tidak beraturan dan irrasional. Bahasa 

sastra juga penuh dengan asosiasi, mengacu pada ungkapan 

atau karya yang diciptakan sebelumnya. Dalam bahasa sastra 

sangat dipentingkan tanda, simbolisme, dan suara dari kata-

kata. Bahasa sastra bersifat konotatif dan refensial serta 

memiliki fungsi ekspresif untuk menunjukkan nada dan sikap 

pembicara atau penulisnya. Bahasa sastra berusaha 

mempengaruhi, membujuk, dan pada akhirnya mengubah sikap 

pembaca (Welleck & Warren, 1990 : 15). 

Karya sastra merupakan rekonstruksi yang harus 

dipahami dengan memanfaatkan mediasi. Karya sastra 

membangun dunia melalui energi kata-kata.Melalui kualitas 

hubungan paradigmatik, sistem tanda dan sistem simbol, kata-

kata menunjuk sesuatu yang lain di luar dirinya. Bahasa 

mengikat keseluruhan aspek kehidupan, untuk kemudian 

disajikan dengan cara yang khas dan unik agar peristiwa yang 

sesungguhnya dipahami secara lebih bermakna. Lebih intens, 

dan dengan sendirinya lebih luas dan lebih mendalam (Ratna, 

2005 : 16) 

Hakikat sastra adalah imajinasi dan kreativitas, 

sehingga sastra selalu dikaitkan dengan ciri-ciri tersebut. Sastra 

sebagai karya imajinatif. Acuan dalam sastra adalah dunia fiksi 

atau imajinasi. Sastra mentransformasikan kenyataan ke dalam 

teks. Sastra menyajikan dunia dalam kata, yang bukan dunia 

sesungguhnya, namun dunia yang ‘mungkin’ada. Walaupun 

berbicara dengan acuan dunia fiksi, namun, menurut Max 

Eastman, kebenaran dalam karya sastra sama dengan 

kebenaran di luar karya sastra, yaitu pengetahuan sistematis 

yang dapat dibuktikan. Fungsi utama sastrawan adalah 

membuat manusia melihat apa yang sehari-hari ada di dalam 

kehidupan, dan membayangkan apa yang secara konseptual 



106 

dan nyata sebenarnya sudah diketahui(Welleck & Warren, 

1990 : 30-31). 

Selain bercirikan keindahan, sebuah karya sastra 

haruslah memiliki kegunaan.Dalam hal ini perlu dibahas fungsi 

sastra bagi manusia, yaitu sebagai kesenangan dan manfaat. 

Kedua sifat tersebut saling mengisi. Kesenangan yang 

diperoleh melalui pembacaan karya sastra bukanlah 

kesenangan ragawi, melainkan kesenangan yang lebih tinggi, 

yaitu kesenangan kontemplasi yang tidak mencari keuntungan. 

Sedangkan manfaatnya adalah keseriusan yang menyenangkan, 

keseriusan estetis, dan keseriusan persepsi. Selain itu sastra 

juga memiliki fungsi katarsis, yaitu membebaskan pembaca 

dan penulisnya dari tekanan emosi. Mengekspresikan emosi 

berarti melepaskan diri dari emosi itu, sehingga terciptalah rasa 

lepas dan ketenangan pikiran (Welleck & Warren, 1990 : 34-

35). Jadi, sastra berfungsi untuk meningkatkan kehidupan. 

Fungsi yang sama juga diemban oleh kebudayaan. Yang 

dimaksud dengan kebudayaan menurut Marvin Haris adalah 

seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang 

diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah 

laku (Haris dalam Ratna, 2005 : 5).  

Dari definisi tersebut terlihat bahwa kebudayaan 

mengkaji aktivitas manusia, sebuah wilayah kajian yang juga 

dimiliki oleh sastra.Dapat dikatakan bahwa sastra adalah salah 

satu aspek kebudayaan yang memegang peranan penting, 

sehingga sastra terlibat dalam kebudayaan. Hakikat sastra dan 

kebudayaan adalah hakikat fiksi dan fakta. Karya sastra 

dibangun atas dasar rekaan, dienergisasikan oleh imajinasi, 

sehingga dapat mengevokasikan kenyataan-kenyataan, 

sedangkan kebudayaan memberi isi, sehingga kenyataan yang 

ada dalam karya sastra dapat dipahami secara komprehensif. 

Sastra dan kebudayaan berbicara mengenai aktivitas 

manusia. Sastra melalui kemampuan imajinasi dan kreativitas 

sebagai kemampuan emosional, sedangkan kebudayaan melalui 
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kemampuan akal, sebagai kemampuan intelektualitas. 

Kebudayaan  mengolah alam melalui akal, melalui teknologi. 

Sedangkan sastra mengolah alam melalui kemampuan tulisan. 

Sastra membangun alam, membangun dunia baru sebagai dunia 

dalam kata. Sastra dan kebudayaan untuk pencerahan akal budi 

manusia untuk meningkatkan kehidupan. 

Sastra dan kebudayaan kemudian menjadi bahan kajian 

dalam cultural studies (studi kultural). karya sastra merupakan 

objek studi kultural yang kaya akan nilai. Selain itu, karya 

sastra juga dinilai sebagai rekaman peristiwa-peristiwa 

kebudayaan. Studi kultural memahami karya sastra dalam 

kaitan sebagaimana adanya, dengan memanfaatkan petunjuk 

yang ada dalam teks sebagai hakikat pluralitas.Saat ini teori 

yang dianggap paling kuat untuk menganalisis hubungan antara 

sastra dan kebudayaan adalah teori postrukturalisme. Teori ini 

memberikan warna baru yang lebih kompleks bagi kajian 

sastra. Paradigma postrukturalisme memberikan perhatian 

kepada pembaca dengan konsepnya tentang kematian 

pengarang. Karya sastra dianggap memiliki ruang-ruang 

kosong, tempat para pembaca memberikan penafsirannya. 

Karya sastra menjadi berisi, setelah ruang kosong tersebut diisi 

oleh penafsiran pembaca. Semakin banyak ruang kosong 

tersebut, maka semakin banyak kesempatan pembaca untuk 

berdialog dengan penulis.  

Makna suatu karya sastra dapat berubah-ubah 

tergantung pada pembacanya. Setiap pembaca dapat 

memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Di sinilah letaknya 

kekayaan makna suatu karya sastra. Karya sastra pun dikatakan 

bersifat terbuka, karena tema, latar, tokoh, plot, dan 

keseluruhan penafsiran merupakan sistem yang terbuka, 

berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pembaca. Setiap 

aktivitas pemahaman melahirkan makna yang baru sebab tidak 

ada wacana yang pertama maupun terkahir, setiap wacana 

merayakan kelahirannya (Todorov dalam Ratna, 2005 : 145). 
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Sastra menyebarkan berbagai pesan kepada masyarakat 

yang secara keseluruhan disebut pesan kebudayaan. Karya 

sastra seperti juga kebudayaan memiliki manfaat untuk 

meningkatkan kehidupan manusia. Karya sastra berfungsi 

menampilkan kembali realitas kehidupan manusia agar 

manusia dapat mengidentifikasikan dirinya dalam menciptakan 

kehidupan yang lebih bermakna. Karya sastra memang tidak 

secara langsung mendidik pembacanya, namun karya sastra 

menampilkan citra energetis yang secara langsung berpengaruh 

terhadap kualitas emosional, yang kemudian berpengaruh 

terhadap kualitas lain, misalnya pendidikan, pengajaran, etika, 

budi pekerti, dan sistem norma yang lain. 

Kebudyaan dibentuk dari kata dasar budi dan daya 

dengan mendapat imbuhan ke-an. Budi artinya akal atau 

pikiran. Daya artinya kekuatam. Imbuhan ke-an menyatakan 

hal atau sesuatu yan berhubungan dengan. Kebudayaan adalah 

segala hasil daya cipta manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik lahir maupun batin. Kebudayaan meliputi : ilmu 

pengetahuan, teknologi, adat-istiadat, hokum, sopan santun, 

kesenian, dan sebagainya. 

Kebudayaan di bagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Kebudayaan lahir adalah segala ciptaan manusiayang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, seperti 

perumahan, pakaian, makanan 

2. Kebudayaan batin adalah segala cipta manusia yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani, seperti 

adat –stiadat, ilmu pengetahuan dan kesenian. 

a. Kesenian  

Kata kesenian dibentuk dari kata dasar seni dengan 

mendapat imbuhan ke-an. Seni artinya baik atau indah, 

imbuhan ke-an menyatakan hal atau sesuatu yang  

berhubungan dengan. Kesenian ialah segala sesuatu yang 

ersifat indah yang diciptakan oleh manusia. Cabang kesenian 
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antara lain : seni suara, seni music,seni lukis, seni tari, seni 

pedalangan, dan seni sastra. 

b. Kesusastraan 

Kesusastraan berasal dari bahasa sanskerta, yang 

dibentuk dari kata susastra dengan mendapat imbuhan ke-an, 

susastra dibentuk dari kata sastra dengan mendapat imbuhan su 

yang berarti indah atau keindahan. Sastra artinya tulisan, 

karangan, gubahan, su artinya indah, baik, susastra artinya 

karangan yang baik, ke-an artinya  menyatakan hal atau sesuatu 

yang berhubungan dengan. 

i. Pengertian kesusastraan 

Kesusastraan adalah karangan yang indah bahasanya 

dan baik isinya. Artinya bahasa sastra harus mampu 

menimbulkan kesan tertentu pada batin pembacanya, 

sedangkan isinya  harus bermabnfaat  atau  berguna. 

Kesusastraan disbut juga seni sastra atau seni bahsa. 

ii. Fungsi karya sastra 

Karya sastra berfungsi menyenangkan dan berguna, 

menyenagkan maksudnya harus mampu menghibur pembaca. 

Sedangkan berguna maksudnya  harus mengandung nilai-nilai 

pendidikan. Dalamksusastraan, fungsi sastra terkenal dengan 

istilah dulce et utile. 

iii. Apresiasi sastra 

Karya sastra dapat dihayati dan dinikmati jika kita mau 

mengapresiasikan  sastra. Apresiasi sastra adalah suatu 

kegiatan mengenali  cipta sastra sehingga dalam batin kita 

timbul perasaan cinta terhadap karya sastra. 

iv. Sastrawan/pujangga 

Pujangga atau sastrawan yaitu orang yang banyak 

menciptakan karya sastra. Dewasa ini istilah sastrawan berarti 

pengarang prosa. Sedangkan pencipta puisi lebih dikenal 

dengan istilah penyair. 
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C. RANGKUMAN 

Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk 

menyampaikan emosi (perasaan) dan pikiran, fantasi, dan 

lukisan angan-angan, penghayatan lahir batin, peristiwa dan 

khayalan dengan bentuk bahasa yang istimewa. Bahasa dalam 

sastra digunakan sebagai bahan kesenian di samping sebagai 

alat komunikasi. 

 

D. REFLEKSI 

Adakah materi dalam bab 10  ini yang kurang kalian 

mengerti?. Jika ada di antara kalian yang belum mengerti, 

belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 

sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat.  

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami dan 

mengimplementasikan 

kesenian 

   

2 Memahami dan 

mengimplemntasikan 

kesusastraan 

   

 

E. UJI KOMPETENSI 

Pilihlah jawaban yang tepat! 

a. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi sastra bagi 

kehidupan, kecuali… 

a. Fungsi reaktif 

b. Fungsi didaktif 

c. Fungsi estetis 

d. Fungsi moralitas 

e. Fungsi mentalitas 

b. Bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan 

bahasa yang singkat, padat, bermakna konotatif dengan 

gaya bahasa tertentu adalah … 

a. Puisi  
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b. Prosa 

c. Mite  

d. Drama 

e. Hikayat  

c. Petir menyambar, menyambuk pepohonan 

Hujan menjerit memekakkan telinga 

Angin berhembus menyapu airmata 

Di sana, bocah kecil terbujur kaku 
Gaya bahasa yang digunakan pada puisi di atas adalah 

… 

a. Hiperbola 

b. Personifikasi 

c. Repitisi 

d. Metafora 

e. Alegori  
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

A. Perbaiki kalimat-kalimat berikut sesui ejaan dan tanda 

baca yang benar! 

1. bimbinglah hambamu ya allah yang maha pengasih ke 

jalan yang engkau ridhoi. 

2. bangsa-bangsa yang pernah menjajah bangsa indonesia 

adalah bangsa belanda, bangsa jepang inggris bangsa 

portugis dan bangsa spanyol. 

3. piala winners menjadi incaran klub sepakbola eropa. 

4. Langkah apa yang bapak gunakan untuk mengatasi 

persoalan ini. 

5. Dalam penelitian ini saya bermaksud mendeskripsikan 

hubungan antara tingkat pendidikan dan produktivitas 

kerja karyawan. 

6. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pengembangan ilmu terkait 

dimasa mendatang. 

7. Masalah ini bisa diatasi tampa mengenyampingkan 

program kita. 

8. Banyak barang pecah belah dijual di toko Alamanda; 

ada gelas, keramik, kaca, lampu neon, piring, dan lain 

sebagainya. 

9. Di saat ini peneliti memilih masalah sistem pemasaran 

global untuk diteliti. 

10. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data, 

mengecek data, dan pengelompokan data. 

11. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, maka selesailah skripsi ini penulis susun. 

12. Di dalam bab II membicarakan kedudukan dan fungsi 

bahasa Indonesia 

13. Kata canggih merupakan padanan kata asing 

sophisticated. 
14. Majalah “prisma” selalu terbit dalam dua edisi 
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15. Saya besok akan menjemput paman saya di Lembar. 

B. Pilihlah jawaban B jika ejaan dalam pernyataan di 

bawah benar dan S jika salah 

1. B   S  Saya besok akan menjemput Paman saya di 

Lembar. 

2. B   S Ia akhirnya sukses sebagai pedagang Batik 

Pekalongn 

3. B   S Hari ini duta besar Amerika serikat mengakhiri 

masa         tugasnya di Indonesia. 

4. B   S Majalah “Prisma” selalu terbit dalam dua edisi 

5. B   S Kata canggih merupakan padanan kata asing   

sophisticated. 
6. B   S Minggu dpan ayahnya akan dilantik menjadi 

Gubernur. 

7. B   S Salah satu novel Andrea Hirata berjudul Sang 

Pemimpi. 

8. B   S Para calon jemaah Haji diasramakan di Pondok 

Gede. 

9. B   S Pangeran Charles merupakan calon pengganti 

Ratu Inggris. 

10. B   S Setiap tahun ia selalu ber-Lebaran di kampung 

halamannya. 

 

C. Cobalah Anda lengkapi pernyataan di bawah ini dengan 

pilihan yang Anda anggap tepat. 

1. Nama huruf c, y, dan q yang benar adalah 

a. se, ey, dan kyu 

b. ce, ay, dan ki 

c. se, ye, dan kyu 

d. ce, Ye, dan ki 

2. Penulisan huruf kapital pada contoh di bawah ini yang 

benar menurut ejaan adalah 

a. Aku cinta Bahasa Indonesia 

b. Aku cinta bahasa Indonesia 
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c. Aku cinta bahasa indonesia 

d. Aku cinta Bahasa indonesia 

3. Singkatan kg, l, dan m dilafalkan dengan 

a. ka-ge, el, em 

b. kilogram, el, em 

c. ka-ge, liter, dan meter 

d. kilogram, liter, dan meter 

4. BBC dan Unicef dilafalkan dengan  

a. be-be-ce dan unicef 

b. bi-bi-se dan yunisyef 

c. be-be-se dan unisyef 

d. be-be-ce dan yunisyef 

5. TV dan TVRI dilafalkan dengan 

a. te-ve dan ti-vi-er-i 

b. ti-vi dan te-ve-er-i 

c. te-ve dan te-ve-er-i 

d. ti-vi dan ti-vi-er-i 

6. penulisan di bawah ini yang ejaannya benar adalah 

a. Tutur sapanya ke-Inggris-Inggris-an 

b. Tutur sapanya keinggris-inggrisan 

c. Tutur sapanya keinggrisinggrisan 

d. Tutur sapanya ke-Inggris-Inggrisan 

7. Penulisan huruf kapital yang benar adalah 

a. Mereka pergi ke rumah Pak Camat 

b. Mereka pergi ke rumah pak Camat 

c. Mereka pergi ke rumah Pak camat 

d. Mereka pergi ke rumah pak camat 

8. Angka tahun 1945 dilafalkan dengan 

a. Sembilan belas empat puluh lima 

b. Satu- sembilan- empat- lima 

c. Sembilan belas empat puluh lima 

d. Seribu sembilan ratus  empat puluh lima 

9. SIM dan BRI dilafalkan denagn 

a. sim dan bri 
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b. es-I em dan beer-i 

c. sim dan be-er-i 

d. es-i-em dan bri 

10. Kata hidrologi dan ekologi dilafalkan dengan 

a. hidrolokhi dan ekolokhi 

b. hidrolokhi dan ekologi 

c. hidrologi dan ekolokhi 

d. hidrologi dan ekologi 

D. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini kemudian 

tunjukkanlah perbaikan yang diperlukan! 

1. Sebaiknya, jangan bepergian menjelang tahun baru, 

karena sangat banyak sekali orang bepergian. Sehingga 

sulit untuk memperoleh tiket pesawat. 

2. Salah satu manfaat dapat berbahasa inggris bahwa 

mudah untuk memperoleh pekerjaan. 

3. Ia dituduh menggelapkan uang negara sebanyak Rp. 

1.000.000.000. 

4. Dalam penelitian ini saya bermaksud mendeskripsikan 

hubungan antara tingkat pendidikan dan produktivitas 

kerja karyawan. 

5. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pengembangan ilmu terkait 

dimasa mendatang. 

6. Di saat ini peneliti memilih masalah sistem pemasaran 

global untuk diteliti. 

7. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data, 

mengecek data, dan pengelompokan data. 

8. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, maka selesailah skripsi ini penulis susun. 

9. Di dalam bab II membicarakan kedudukan dan fungsi 

bahasa Indonesia 

10. Seorang penyiar televisi berkata: ” Berita tentang 

tewasnya penyayi Michael Jackson akan disampaikan 

setelah jeda iklan berikut ini.”   
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E. Bacalah teks berikut dengan cermat!! 

 Saya pengagum Gonzales, karena dia telah memberikan 

contoh yang baik kepada pemain Indonesia ketika bermain 

bola. Gonzales bukan sekadar pemain bola, tetapi juga 

figur mualap yang bisa memberikan inspirasi bagi warga 

Indonesa. Gonzales menjalankan syariat islam dengan baik 

seperti berdoa dan shalat tahajjut bersama keluarga. 

Analisis Paragraf di atas dengan menentukan 

a. Kalimat mayor dalam teks di atas 

b. Kalimat minornya, dan  

c. Kklausanya 
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GLOSARIUM 

 

Aliterasi Kata-kata yang memanfaatkan kata  

yang permulaannya sama dengan 

bunyinya 

Ambiguitas Kemungkinan adanya makna lebih dari 

satu dalam sebuah kata, gabungan kata, 

atau kalimat  

Anafora Pengulangan bunyi, kata, atau struktur 

sintaksis pada larik-larik atau kalimat-

kalimat yang berturutan untuk 

memperoleh efek tertentu. 

Anteseden Hal ihwal yang terjadi dahulu (terutama 

tentang riwayat hidup atau masa lampau 

seseorang) 

Antonimi.  Oposisi makna dalam pasangan leksikal 

yang dapat dijenjangkan. 

Argumentatif Karangan yang bertujuan membuktikan 

pendapat 

Asonansi Perulangan bunyi vokal dalam deretan 

kata 

Briofita  Tumbuhan yang tergolong divisi 

tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga 

Defamiliarisasi Perihal kekeluargaan 

Delectare  Nikmat 

Denotatif Makna kata atau kelompok kata yang 

didasarkan atas penunjukan yang lugas 

pada sesuatu di luar bahasa atau yang 

didasarkan atas konvensi tertentu dan 

bersifat objektif 

Deskriptif  Pemaparan atau pednggambaran dengan 

kata-kata secara jelas dan terperinci 

Dialog  Percakapan 
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Dulce,  Indah 

Eksoforis Hal atau fungsi merujuk kembali pada 

sesuatu yang ada di luar bahasa atau 

pada situasi   

Elipsis Tanda berupa tiga titik yang diapit spasi 

(…), menggambarkan kalimat yang 

terputus-putus atau menunjukkan bahwa 

dalam suatu petikan ada bagian yang 

dihilangkan 

Endoforis Hal atau fungsi yang merujuk kembali 

pada hal-hal yang ada dalam wacana, 

mencakup anaphora dan katafora 

Fonologi Bidang dalam linguistic yang 

menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut 

fungsinya  

Formulasi  Perumusan; susunan atau bentuk tetap 

Gramatikal  Sesuai dengan tata bahasa 

Hiponim Kata yang memiliki makna lebih sempit 

dan terliput dalam makna dari satu kata 

yang lebih umum 

Hiponimi  Hubungan antarhiponim  

Homofon  Kata yang sama lafalnya dengan kata 

lain, tetapi berbeda ejaan dan 

maknanhya 

Homograf Kata yang sama ejaannya dengan kata 

lain, tetapi berbeda lafal dan maknanya 

Homonim Kata yang sama lafal dan ejaannya, 

tetapi berbeda maknanya karena berasal 

dari sumber yang berlainan 

Infiks  Morfem yang disisipkan di tengah kata 

Inversi Pembalikan susunan bagian kalimat 

yang berbeda dari susunan yang lazim 
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Katafora Pengacuan pada sesuatu yang disebut di 

belakang 

Koherensi Hubungan logis antara bagian karangan 

atau antara kalimat dalam satu paragraf 

Kohesi  Keterikatan antarunsur dalam struktur 

sintaksis atau struktur wacana yang 

ditandai antara lain deangan lonjungsi, 

pengulangan, penyulihan, dan pelesapan 

Konfiks Afiks tunggal yang terjadi dari dua 

unsure yang terpisah 

Konotatif Tautan pikiran yang menimbulkan nilai 

rasa pada seseotang ketika berhadapan 

dengan sebuah kata 

Leksikal  Berkaitan dengan kosakata 

Licentia poetica Permainan Bahasa 

Mediasi Proses pengikutsertaan pihak ketiga 

dalam penyeselaian 

Metonimi Majas yang berupa pemakaian nama 

cirri atau nama hal yang ditautkan 

dengan orang 

Monolog Adegan Sandiwara dengan pelaku yang 

membawakan percakapan dengan 

seorang diri  

Morfem Satuan bedntuk bahasa tedrkecil yang 

mempunyai makna secara relative stabil 

dan tidak dapat dibagi atas bagian 

bedrmakna yang lebih kecil 

Naratif Prosa yang subjeknya merupakan suatu 

rangkaian kejadian 

Persuasif membujuk secara halus (supaya menjadi 

yakin) 

Plagiarisme  Penjiplakan yang melanggar hak cipta 
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Polisemi  Bentuk bahasa (kata, frasa, dan 

sebagainya) yang bermakna ledbih dari 

satu 

Prefix Imbuhan yang ditambahkan pada bagian 

awal  sebuah kata dasar 

Prodesse   Bermanfaat 

Proposisi Ungkapan yang dapat dipercaya, 

disangsikan, disangkal, atau dibuktikan  

benar tidaknya 

Pteridofita Tumbuhan yang mirip lumut, tddtapi 

sudah memiliki akar, batang dan daun 

sejati 

Referensi  Sumber acuan (rujukan petunjuk) 

Regulasi  Pengaturan 

Rekonstruksi Penyusaunan(penggambaran kembali) 

Repetisi  Pengulangan 

Resesi Kelesuan dalam kegiatan dagang 

indusri) 

Semantik  Ilmu tentang makna kata dan kalimat 

Sinonim  Bentuk bahasa yang maknanya mirip 

atau sama dengan bentuk bahasa lain. 

Sinonimi,  Hubungan antara bentuk bahasa yang 

mirip atau sama maknanya 

Sufiks Afiks yang ditambahkan pada bagian 

belakang kata dasar 

Swadaya  Kekuatan (tenaga) sendiri 

Swakarsa Keinginan (kemauan) sendiri yang 

timbul tanpa dorongan (pakasaan) pijak 

lain 

Swasembada usaha mencukupi 

Topikalisasi Pengubahan salah satu unsure kalimat 

menjadi topik 

Utile  Berguna 
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Varietas  Ragam bahasa 

Visual Dapat dilihat dari indra pednglihatannya 

(mata) 
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