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para mahasiswa. Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan 
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Semoga setiap tulisan bermanfaat untuk bangsa, khususnya dalam 
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BAB 1 

SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA 

 

 
1.  Sejarah Bahasa Indonesia 

1.1 Sumber Bahasa Indonesia 

 Apabila ingin membicarakan perkembangan bahasa Indonesia, terlebih 

dahulu kita harus membicarakan bahasa Melayu yang menjadi sumber (akar) bahasa 

Indonesia yang kita pergunakan sekarang. Bahasa Indonesia tumbuh dan 

berkembang dari bahasa Melayu yang dipakai sejak dahulu sebagai bahasa 

perantara (lingua franca) diseluruh Asia Tenggara. 

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah kapan sebenarnya bahasa Melayu mulaii 

dipergunakan sebagai alat komunikasi? 

 Berbagai batu bertulis (prasasti) kuno yang ditemukan, seperti : 

1. prasati kedukan di Plg, tahun 683 

2. Prasasti talang tuo di Plg, tahun 684 

3. prasasti kota kapur di Bangka, tahun 866 

4. prasasti karang brahi di Jambi, tahun 688 

5. prasasti gandasuli di Jawa Tengah, tahun 832 

6. prasasti bogor di Bogor, tahun 942 

 

Dari tulisan-tulisan yang ada diprasasti-prasasti ini , menunjukkan bahasa Melayu 

kuno sudah dipakai sejak jaman Sriwijaya.  

 
Pada zaman Sriwijaya Bahasa Melayu berfungsi :  

1. Sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku  yang berisi aturan-

aturan hidup dan sastra. 

2. Sebagai bahasa perhubungan (lingua franca) antar  Suku di Indonesia. 

3. Sebagai bahasa perdangangan. 

4. Sebagai bahasa resmi kerajaan. 

 

1) Peresmian Nama Bahasa Indonesia 

 Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan, tetapi pasti, berkembang dan 

tumbuh terus. Pada waktu akhir-akhir ini perkembangannya itu menjadi demikian 

pesatnya sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern, yang kaya 

akan kosakata dan mantap dalam struktur. Pada tanggal 28 Oktober 1928 , para 
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pemuda Indonesia mengikrarkan sumpah pemuda. Naskah putusan kongres pemuda 

Indonesia berisi tiga butir kebulatan tekad : 

 

1. kami putra putri Indonesia mengaku, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia 

2. Kami putra putrid Indonesia mengaku, berbangsa satu, bangsa Indonesia. 

3. Kami putra putrid Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

 

2)  Mengapa Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa Indonesia 

 Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa   

indonesia, yaitu sebagai berikut : 

1.  Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. 

2. Sistem bahasa Melayu sederhana. 

3. Semua suku yang ada di Indonesia menerima bahasa melayu menjadi bahasa 

Indonesia. 

4. Bahasa Melayu sanggup untuk dipakai sebagai bahasa   kebuayaan dalam arti 

yang luas. 

 

3) Peristiwa Penting yang Berkenaan Dengan Perkembangan Bahasa 

Melayu/Indonesia (Kongres Bahasa Indonesia) 

 

 Tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam 

sejarah      perkembangan  bahasa Melayu/Indonesia. 

1. Pada tahun 1901, disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Ch. A. Van 

Ophuisjen dan  

             dimuat dalam Kitab Logat Melayu. 

2. Pada 1908, pemerintahan mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku 

bacaan yg diberi nama Taman Bacaan Rakyat, kemudian tahun 1917 diubah 

menjadi Balai Pustaka. 

3. Pada tahun 28 oktober 1928, saat yg paling penting karena para pemuda 

pilihan memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa 

indonesia. 

4. Pada 1933, secara resmi berdirilah sebuah angkatan sastrawan muda 

menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru dipimpin oleh Sultan Takdir 

Alisyahbana. 

5. Kongres pertama, dilaksanakan  25-28 Juni  1938 di Solo 
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6. Pada 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang RI 1945, salah 

satunya pasal 36 bab 15 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

negara 

7. Pada 19 Maret 1947, diresmikan penggunaan ejaan Republik (Ejaan 

Soewandi) sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. 

8.  Kongres kedua tahun 1954 di Medan, 28 Oktober – 2 Nopember 1954 

9. Pada 16 Agustus 1972, Presiden RI H.M. Soeharto, meresmikan penggunaan 

Ejaaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) 

10. Pada 31 Agustus 1972, menteri pendidikan dan kebudayaan menetapkan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman 

umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 

11. Kongres ketiga  pada 28 Oktober – 2 Nopember 1978 di Jakarta 

12. Kongres keempat di Jakarta, 21-6 Nopember 1983 

13. Kongres kelima pada 28 Oktober – 3 nopember  1988 di jakarta 

14. Kongres keenam pada 28 Oktober – 2 Nopember 1993, di Jakarta 

15. Kongres ketujuh pada 26-30 Oktober  1998 di Jakarta 

16. Kongres ke delapan pada 14-17  2003 di Jakarta 

17. Kongres kesembilan pada 28 Oktober- 1 Nopember 2008 di jakarta 

 

4. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia 

1)  Kedudukan Bahasa Indonesia 

       Kedudukan  bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat   penting 

seperti tercantum pada ikrar ketiga sumpah pemuda.  “menjunjung bahasa persatuan 

bahasa Indonesia”. 

        Ada 2 macam kedudukan bahasa Indonesia : 

1. Bahasa Nasional  sesuai SUMPAH PEMUDA 

2. Bahasa Negara sesuai UUD 1945 pasal 36 bab 15 

  

2) Fungsi Bahasa Indonesia 

(1)  Fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional : 

1. Lambang kebanggaan Nasional 

2. Lambang identitas / jati diri Nasional 

3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar  

belakang sosial budaya dan bahasanya. 

4. Alat perhubungan antar budaya antar daerah 
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(2)  Fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara : 

1. Bahasa resmi negara 

2. Bahasa pengantar resmi dilembaga-lembaga pendidikan 

3. Bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk 

kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  

4. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. 

 

2. Pembinaan Bahasa Indonesia 

2.1 Hubungan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia 

 Pembinaan bahasa adalah usaha sadar, berencana, dan sistematis, tentang 

peningkatan mutu bahasa sedemikian rupa sehingga masyarakat pemakainya 

memiliki kebanggaan dan kegairahan menggunakannya, sedangkan pengembangan 

bahasa adalah usaha sadar terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu dan 

kelengkapan bahasa yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga bahasa ini dapat 

digunakan dengan efektif sesuai dengan kedudukan dan fungsinya di masyarakat. 

Jadi, pembinaan bahasa adalah usaha sadar, terencana, dan sistematis tentang 

peningkatan mutu bahasa Indonesia dengan baik dan benar,  sehingga masyarakat 

pemakai bahasa Indonesia memiliki kebanggaan dan kegairahan menggunakannya.  

 Dalam kerjanya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia tidak dapat 

dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan saling mengisi  

Dan merupakan proses yang berjalan sejajar. Pembinaan bahasa Indonesia saja 

tanpa didukung pengembangan basa Indonesia tidak akan mungkin mencapai 

sasarannya, sebab kebanggaan dan kegairahan menggunakan bahasa Indonesia 

baru dapat dicapai apabila bahasa Indonesia itu benar-benar merupakan sarana 

komunikasi yang dapat diandalkan. 

 Apabila dilihat dari sasarannya, kedua usaha itu sangatlah berbeda. 

Pembinaan bahasa Indonesia ditujukan pada pemakai bahasa Indonesia, sedangkan 

pengembangan bahasa Indonesia ditujukan pada bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi, 

pembinaan bahasa Indonesia berurusan dengan bagaimana pemakai bahasa 

Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan dapat 

menggunakannya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, sedangkan 

pengembangan bahasa Indonesia berurusan dengan bagaimana bahasa Indonesia 

dapat menjalankan kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, 

serta dapat menjalankan fungsinya sebagai bahasa pemersatu, bahasa 

pemerintahan, bahasa pengantar  [kependidikan, bahasa perhubungan resmi, dan 

bahasa pendukung IPTEK. 
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2.2 Tujuan Pembinaan Bahasa Indonesia  

 Secara tersirat (implisit) tujuan pembinaan bahasa sebenarnya digali dari 

pengertian pembinaan bahasa. Tujuan pembinaan bahasa adalah meningkatkan 

mutu,sikap, dan dorongan (motivasi) penggunaan bahasa bagi masyarakat pemakai 

bahasa itu. Dengan demikian, tujuan pembinaan bahasa Indonesia ialah 

meningkatkan kegairahan dan kebanggaan segenap lapisan masyarakat Indonesia 

dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan keyakinan 

bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa modern yang sejajar dengan bahasa-

bahasa modern yang lain. Untuk mencapai tujuan pembinaan bahasa Indonesia 

diperlukan seperangkat alat yang dianggap sesuai dan memadai. Butir-butir 

perangkat alat yang dianggap menunjang keberhasilan tujuan pembinaan bahasa 

Indonesia ialah: Program pembinaan, tenaga pembinaan, sistem pengelolaan, sarana 

  Sedangkan hal-hal atau keadaan yang dianggap ikut berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan pembinaan bahasa Indonesia ialah keadaan sosial, ekonomi, 

politik,  dan kebudayaan masyarakat Indonesia. 

1). Faktor penunjang keberhasilan pembinaan bahasa Indonesia 

- Masyarakat Indonesia yang akan dibina 

- Proses pembinaan 

- Hasil pembinaan 

- Perangkat alat pembinaan 

- Keadaan yang ada pada masyarakat yang dibina 

2) Tujuan pengajaran bahasa Indonesia agar penuturnya memiliki: 

- Keterampilan berbahasa Indonesia 

- Pengetahuan yang baik mengenai bahasa Indonesia 

- Sikap yang positif tergadap bahasa Indonesia 

3) Komponen-komponen yang berperan dalam pembinaan bahasa Indonesia 

- Pengajaran 

- Murid 

- Lingkungan 

- Sarana 



8 

 

BAB 2 

 BERBICARA UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK  

 

 

2.1  Presentasi 

 Menurut Arsjad (1988:1), “Presentasi adalah suatu pertemuan yang 

bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah dengan prasarana dan 

tanggapan ....”. Dalam hal ini Arsjad memandang kegiatan presentasi sebagai 

salah satu kegiatan ilmiah. Sedikit berbeda dengan apa yang tertera dalam 

Webkuliah (2004:1) bahwa presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di 

hadapan orang banyak. Dalam sumber ini presentasi dipandang sebagai 

kegiatan umum, tidak terbatas pada sumber ini presentasi dipandang sebagai 

kegiatan umum, tidak terbatas pada kegiatan berbicara pada forum ilmiah. 

Dengan demikian dapat dilihat persamaan pendapat antara dua sumber itu 

bahwa sesungguhnya presentasi merupakan kegiatan berbicara yang 

dilakukan di hadapan beberapa orang/orang banyak. 

 

2.1.1 Persiapan Presentasi 

 Tanpa persiapan yang baik, presentasi tidak akan terlaksana dengan 

baik. Pentingnya persiapan ini pernah dikemukakan oleh beberapa sumber. 

Anwar (1995) menyatakan, “siapa yang naik mimbar tanpa persiapan, akan 

turun tanpa kehormatan”. Lebih lanjut Macnamara (dikutip Maksum, 2007:2), 

mengemukakan pula “Presentasi ibarat gunung es yang nampak indah di atas 

permukaan laut. Namun keindahan gunung tersebut akan hilang, manakala 

90% bagian gunung es yang ada di permukaan laut tersebut tenggelam. 

Dengan demikian, 90% bagian dari presentasi adalah persiapan, sisanya 

penyajian...”. pada bagian lain Maksum (2007) juga mengutip pernyataan 

Abraham Lincolin bahwa jika dia memiliki waktu 8 jam untuk merobohkan 

sebatang pohon, dia akan menghabiskan waktu 6 jam untuk mengasah kapak. 

Beberapa kutipan juga di atas mengungkapkan arti pentingnya suatu 

persiapan, termasuk juga dalam presentasi. 

 Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk menuju presentasi 

yang baik adalah a) persiapan mental, dan b) persiapan materi. 
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a. Persiapan Mental 

 Banyak pakar komunikasi yang mengemukakan pentingnya persiapan 

mental dalam upaya menuju presentasi yang baik. Prijosaksono dan Sambil 

mengemukakan bahwa persiapan mental jauh lebih penting daripada 

persiapan materi walaupun sesungguhnya persiapan materi pun akan 

mempengaruhi kesiapan mental. Hal ini didukung pula oleh pernyataan 

73,92% responden yang menyatakan bahwa kesulitan utama yang mereka 

yang merekla hadapi pada saat presentasi adalah kurangnya kesiapan 

mental. 

 Persiapan mental yang positif merupakan syarat mutlak bagi seorang 

pembicara dalam presentasi. Persiapan mental adalah usaha-usaha yang 

dilakukan untuk menimbulkan keberanian dan kepercayaan diri sehingga 

timbul perasaan mampu untuk berbicara di depan publik (Anwar, 1995). 

Pembicaraan yang tidak melakukan persiapan mental dalam presentasi akan 

mengalami demam panggung, kegugupan, pucat, cemas, kehilangan 

semangat, kehilangan suara, bahkan kehilangan materi. Untuk mengatasi hal 

itu, ada beberapa langkah persiapan mental yang dapat dilakukan, 

sebagaimana dikemukakan oleh Anwar (1995) sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Keimanan Terhadap Tuhan yang Maha Esa 

Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang maha esa berarti 

meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap kebesaran dan 

keagunggan Tuhan. Bagi seseorang yang telah kuat imannya pasti dia tidak 

akan merasa takut kepada siapa pun, kecuali kepada Tuhan. Apabila 

kepercayaan dan kenyakinan itu tertanam kuat dalam batin kita, apapun yang 

kita hadapi tidak akan menimbulkan rasa takut, termasuk juga dalam 

menghadapi pendengar. Jadi, tidak ada alasan untuk ragu tampil presentasi di 

hadapan para pendengar. Untuk meningkatkan keimanan terhadap Tuhan 

yang Mahaesa, tentunya kita perlu beribadah dengan sungguh-sungguh, 

memperdalam ilmu agama secara terus-menerus, dan intropeksi diri setiap 

hari. 
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2) Meningkatkan Ahlak 

Di samping berupaya meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang 

mahaesa, kita juga perlu meningkatkan ahlak dalam bergaul dengan 

sesama manusia. Orang yang memiliki akhlak yang terpuji akan menjadi 

anutan bagi orang  banyak, dan akan mempunyai kredibilitas untuk tampil 

di depan umum.  

3) Melakukan Dialog dengan Diri Sendiri 

Perlu dilakukan dialog dengan diri sendiri dalam rangka persiapan mental. 

Ajukan pertanyaan demi pertanyaan dalam diri tentang kesanggupan 

dalam melakukan presentasi. Jika ragu-ragu dengan kesanggupan diri, 

berikan sugesti pada diri dengan pernyataan bahwa tidak berarti 

pendengar lebih mampu daripada pembicara; tidak ada manusia yang 

tidak memiliki kekurangan; jika orang lain mampu, mengapa kita tidak. 

Katakan pada diri, “Memulai suatu pekerjaan jauh lebih baik daripada 

tidak melakukannya sama sekali. Segala kekurangan akan dapat 

disempurnakan pada kemudian hari. Namun, jika seseorang tidak mau 

mencoba, orang itu tidak akan pernah mengetahui kesalahannya dan 

tidak akan pernah dapat memperbaikinya.”   

4) Melakukan Pelatihan 

Tiga langkah persiapan mental yang telah dikemukan di atas merupakan 

upaya-upaya menuju presentasi yang baik yang dikemukan oleh Anwar 

(1995). Masih ada satu hal lagi yang dapat dilakukan sebagai upaya 

menuju presentasi yang baik, yaitu melakukan pelatihan (Nungroho, 

2007:5). Lakukan pelatihan untuk persiapan mental dengan mengajak 

beberapa teman untuk menjadi pendengar. Sebaiknya teman-teman yang 

diajak adalah orang yang sudah berpengalaman dalam hal presentasi 

supaya dapat diperoleh masukan darinya tentang presentasi. Lakukan 

pelatihan berulang-ulang sampaitumbuh keberanian dan rasa percaya diri 

dalam diri. Tidak ada obat untuk menumbuhnkan keberanian dan rasa 

percaya diri selain membiasakan diri berbicara di depan orang banyak. 

 

 

 

 



11 

 

b. Persiapan Materi  

 Persiapan materi adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menguasai 

materi yang akan disampaikan dihadapan orang banyak dengan sistematis, 

luas, dan mendalam (Anwar, 1995). Untuk keperluan itu, ada beberapa 

langkah persiapan yang dapat dilakukan, sebagaimana dikemukakan oleh 

Anwar (1995), yaitu sebagai berikut. 

1) Tentukan Topik 

2) Rumuskan Judul 

3) Kumpilkan Bahan 

4) Siapkan Kerangka Materi 

5) Kembangkan Kerangka Materi. 

6) Buat Catatan 

7) Siapkan Alat Bantu 

 

2.1.2  Pelaksanaan Presentasi 

 Untuk dapat melaksnakan presentasi dengan baik, Widyamartaya 

(2003) mengemukakan dua belas hal yang perlu diperhatikan. kedua belas hal 

itu dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu: 1) kelompok bahasa dan, 2) 

kelompok teknis. 

1. Bahasa 

a) Diksi 

b) Intonasi 

2. Teknis 

Pada saat melakukan presentasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

selain penggunaan bahasa, yaitu 1) pembawaan awal pembicaraan, 2) 

pembawaan selama berbicara, 3) pembawaan akhir berbicra, 4) 

Komunikasi mata, 5) Ekspresi, 6) Gerak, 7) peraga, 8) catatan, 9) 

pendengar, dan 10) sumber bahan (Widyamartaya, 2004). 

1) Pembawaan Awal Pembicaraan 

2) Pembawaan Selama Berbicara 

3) Pembawaan Akhir Pembicaraan 

4) Komunikasi Mata 

5) Ekspresi 

6) Gerak-Gerik 
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7) Peraga 

8) Catatan 

9) Pendengar 

10) Sumber Bahan 

 

2.2 Seminar 

Kata seminar berasal dari bahasa latin semin yang berarti “biji atau benih” 

(Wiyanto, 2000). Dengan demikian seminar dapat diartikan “tempat benih-

benih kebijakan disemaikan”. Kenyataannya memang yang dibicarakan 

dalam seminar bukan masalah teknis, melainkan masalah kebijakan yang 

akan dipakai sebagai landasan. Masalah yang dibahas biasanya diangkat 

dari hasil penelitian atau kajian pustaka. 

2.2.1 Unsur-Unsur Palaksanaan Seminar 

Dalam seminar terdapat moderator, notulis, pemrasarana/pemakalah, dan 

partisipan (Wiyanto, 2000). Moderator bertugas membuka, 

memperkenalkan pemakalah dan notulis, mengumumkan masalah yang 

akan dibahas, membacakan tata tertib seminar, mengatur lalu lintas 

pembicaraan, dan membacakan kesimpulan, serta menutup diskusi. 

 

2.2.2 Pelaksanaan Seminar 

 Secara umum pelaksanaan seminar adalah sebagai berikut: pertama-

tama, moderator membuka seminar dengan memperkenalkan pemakalah dan 

notulis, mengumumkan masalah yang akan dibahas, dan membacakan tata 

tertib seminar. Setelah itu pemakalah menyampaikan makalahnya kepada 

para peserta seminar yang selanjutnya akan ditanggapi oleh para peserta 

(partisipan). Pemakalah akan menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh 

partisipan. Dalam hal ini, selama proses seminar berlangsung, dinamika 

seminar diatur oleh moderator. Selama Tanya jawab antara pemakalah dan 

partisipan berlangsung, notulis mencatat semua hal penting dalam seminar. 

Selanjutnya, moderator menyampaikan simpulan sementara dan menutup 

seminar. 
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5.3 Berpidato 

 Berpidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, 

atau gagasan dari pembicara kepada orang banyak. Berpidato dianggap suatu 

hal yang sangat penting karena khalayak sasarannya adalah orang banyak. 

Jika seseorang dapat berpidato dengan baik, ia akan mampu menyakinkan 

pendengarnya untuk menerima dan mematuhi pikiran, informasi, gagasan, 

atau pesan yang disampaikannya. Sebaliknya, jika pembicara tidak mampu 

berpidato dengan baik, pembicara hanya akan membuang-buang waktu saja 

berdiri di depan orang banyak, sementara pikiran, informasi, gagasan, atau 

pesan yang disampaikannya akan berlalu begitu saja. Untuk dapat berpidato 

dengan baik dan menarik, perlu dipahami terlebih dahulu metode-metode 

berpidato dan pelaksanaan berpidato (sistematika berpidato dan cara-cara 

menarik perhatian pendengar). 

 

5.3.1 Metode-Metode Berpidato 

 Ada beberapa macam metode yang dapat digunakan dalam berpidato, 

yaitu : 

1. Metode Impromptu 

2. Metode Ekstemporen 

3. Metode Naskah  

4. Metode Ingatan 

 

5.3.2 Pelaksanaan Berpidato 

 Agar dapat melaksanakan kegiatan berpidato dengan baik dan dapat 

menarik perhatian pendengar, ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

diperhatikan sebagaimana dikemukakan Mairu dan Sulistianto (2006), yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tataplah pendengar pidato Anda. 

2. Tataplah mereka dengan rasa percaya diri yang sewajarnya. 

3. Tataplah pendengar pidato Anda dengan tatapan “dari seorang 

teman/sahabat” yang baik. 

4. Menyajikan pidato dengan metode teks,  

5. Sapalah pendengar pidato Anda. 



14 

 

6. Perhatikan reaksi pendengar pidato Anda, dan segeralah mengambil 

tindakan yang diperlukan. 

7. Sanjunglah pendengar pidato Anda. 

8. Libatkan semua pendengar pidato Anda. 

9. Tunjukkan bahwa Anda menghargai waktu pendengar pidato Anda. 

10. Jangan memuji sendiri di hadapan pendengar pidato Anda. 

11. Rencana Penyajian. 

12. Jangan mengucapkan kata-kata kosong. 

13. Jadilah diri Anda sendiri 
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BAB 3 

PENULISAN PUEBI 

 

1. Konsep  Ejaan 

Awal dari sebuah penulisan adalah gagasan, oleh sebab itu inilah yang 

sebenarnya harus segera ditulis.  Jika hal-hal itu terjadi, sebaiknya gagasan 

yang muncul dan amat dinantikan itu segera dicatat, tidak dibiarkan hilang 

kembali sebab momentum itu biasanya tidak berlangsung lama. Itulah salah 

satu kiat, teknik, dan strategi yang disampaikan oleh Nunan (1991: 86--90), 

suatu konsep pengembangan keterampilan menulis yang meliputi: (1) 

perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan, (2) menulis sebagai suatu 

proses dan menulis sebagai suatu produk, (3) struktur generik wacana tulis,  

(4) perbedaan antara penulis terampil dan penulis yang tidak terampil, dan (5) 

penerapan keterampilan menulis dalam proses pembelajaran. Dengan 

demikian, dalam kegiatan menulis, agar hasil tulisannya baik, seseorang 

harus dapat membentuk gagasan, menyusunnya agar menjadi sebuah 

wacana yang terorganisasi. 

Pemahaman ejaan berkaitan dengan pengetahuan tentang tata aturan 

dalam ragam penulisan. Dengan kata lain, pemahaman tentang ejaan 

merupakan bagian dari kegiatan menulis. Berbeda halnya dengan kegiatan 

berbicara yang cenderung lebih mudah karena jelas antara nada dengan 

makna.  Kemudahan  tersebut tidak terdapat di dalam bahasa tulis. Ketiadaan 

nada pembentuk makna menyullitkan komunikasi dan memberikan peluang 

terjadinya kesalahpahaman. Di sinilah ejaan dan tanda baca (pungtuasi) 

berperan sampai pada batas-batas tertentu, menggantikan beberapa unsur 

nonbahasa yang diperlukan untuk memperjelas gagasan atau pesan 

(Akhadiah dkk, 2003: 175). Maka, dapat dikatakan bahwa pada aspek 

penulisan memiliki banyak aturan karena menulis merupakan kegiatan yang 

mampu menghasilkan ide-ide dalam bentuk tulisan secara terus-menerus dan 

teratur (produktif) dan mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, 

perasaan (ekspresif). Oleh karena itu, keterampilan menulis atau mengarang 
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membutuhkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Ketiga hal ini memiliki 

keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan  dengan pemahaman ejaan.  

Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana 

melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-

tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana 

memotong-motong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata, baik 

dengan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Pemotongan itu 

harus berguna bagaimana kita harus memisahkan huruf-huruf itu pada akhir 

suatu baris, bila baris itu tidak memungkinkan kita menuliskan seluruh kata di 

sana. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga merupakan unsur penting 

yang harus diperhatikan dalam penulisan dengan ejaan yang tepat. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peraturan bagaimana 

menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi 

antara lambang-lambang itu (pemisahannya, penggabungannya) dalam suatu 

bahasa disebut ejaan. 

Pada ragam tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda 

yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukisan atas 

bahasa lisan. Segala macam tanda tersebut untuk mengambarkan perhentian 

antara, perhentian akhir, tekanan, tanda tanya dan lain-lain. Tanda-tanda 

tersebut dinamakan tanda baca. Tanda baca yang ditemukan dalam bahasa 

tulis merupakan bagian dari kaidah ejaan dalam suatu bahasa. Ada beberapa 

pendapat dari para ahli tentang apa yang dimaksud dengan ejaan. Yang 

dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana 

melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antarhubungan antara lambang-

lambang itu (pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa). Secara 

teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, 

dan pemakaian tanda baca (Arifin dan Tasai, 2008: 164).  

Ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, 

pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca 

(Alex dan Ahmad, 2010: 23). Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara 

menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca 

sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan 

berbeda dengan kata mengeja. Mengeja sendiri merupakan kegiatan 

melafalkan huruf, suku kata, atau kata; sedangkan ejaan adalah suatu sistem 
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aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ejaan mengatur 

keseluruhan cara menuliskan bahasa 

Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa 

demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. 

Keteraturan bentuk akan brimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. 

Ibarat sedang mengemudi kendaraan, ejaan adalah rambu lalu lintas yang 

harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika para pengemudi mematuhi rambu-

rambu yang ada, terciptalah lalu lintas yang tertib dan teratur. Seperti itulah 

kira-kira bentuk hubungan antara pemakai bahasa dengan ejaan. Ejaan turut 

menentukan kebakuan dan ketidakbakuan kalimat. Jika ejaannya benar, 

sebuah kalimat dapat menjadi baku dan jika ejaannya salah, sebuah kalimat 

dapat menjadi tidak baku. Kesalahan ejaan biasanya terjadi pada penggunaan 

tanda koma yang salah, dan kesalahan penulisan sapaan. Kenyataan yang 

terjadi adalah bahwa masih banyak dari para pemakai bahasa yang salah 

ketika menerapkan ejaan baku yang telah ditetapkan, seperti pemakaian 

tanda baca.  

 Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep ejaan 

berkaitan dengan  sistem pelambangan bunyi bahasa.  Sistem ini meliputi 

aturan-aturan tentang penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur 

serapan, dan pemakaian tanda baca. Pemahaman ejaan adalah satu aspek 

penting dalam mendukung penggunaan suatu bahasa termasuk tentunya 

penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Hal ini disebabkan gagasan yang 

disampaikan secara lisan atau tatap muka lebih mudah atau lebih cepat 

dipahami daripada secara tertulis. Dalam bahasa lisan, faktor gerak-gerik, 

mimik, intonasi, irama, jeda, serta unsur-unsur nonbahasa. Ejaan yang dimuat 

dalam buku ini sengaja dikutipkan dari aturan-aturan berbahasa yang 

terangkum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan yang dikeluarkan ulang pada tahun 2008 oleh Pusat Bahasa, 

Departemen Pendidikan Nasional, melalui penerbit Balai Pustaka.  

 

2. Ejaan di Indonesia 

Ejaan turut menentukan kebakuan dan ketidakbakuan kalimat. Jika 

ejaannya benar, sebuah kalimat dapat menjadi baku dan jika ejaannya salah, 

sebuah kalimat dapat menjadi tidak baku. Kesalahan ejaan biasanya terjadi 
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pada penggunaan tanda koma yang salah, dan kesalahan penulisan sapaan. 

Kenyataan yang terjadi adalah bahwa masih banyak dari para pemakai 

bahasa yang salah ketika menerapkan ejaan baku yang telah ditetapkan, 

seperti pemakaian tanda baca.  

Perkembangan ejaan di Indonesia diawali dengan Ejaan van 

Ophuijsen. Ejaan pertama bahasa Indonesia tersebut diambil dari nama 

seorang guru besar Belanda yang juga pemerhati bahasa dan diberlakukan 

pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia pada 

masa itu. Ejaan van Ophuijsen dipakai selama 46 tahun, lebih lama dari Ejaan 

Republik yang dipakai selama 25 tahun. Ejaan van Ophuijsen baru diganti 

setelah dua tahun Indonesia merdeka. Ejaan van Ophuijsen yang ditetapkan 

sebagai ejaan bahasa Melayu pada tahun 1901 tersebut memiliki ciri khas 

yang menonjol yaitu penggunaan huruf j untuk menuliskan kata-kata jang dan 

sajang, penggunaan huruf oe untuk menuliskan kata goeroe dan kamoe, serta 

digunakannya tanda diakritik dan trema pada kata ma’moer dan do’a. Setelah 

mengalami perkembangan, kedudukan Ejaan van Ophuijsen tergantikan oleh 

Ejaan Soewandi. Ejaan Soewandi atau Republik ditetapkan pada tahun 1947 

untuk menggantikan Ejaan van Ophuijsen. Ciri yang menonjol adalah 

penggunaan huruf u untuk menggantikan huruf oe, penggunaan bunyi sentak 

k menggantikan tanda diakritik, dan penulisan kata depan di dan awalan di 

yang sama, yakni dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan adalah peraturan bahasa Indonesia 

yang diberlakukan sejak tahun 1972 pada saat Kongres Bahasa Indonesia 

hingga saat ini. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada paragraf sebelumnya 

bahwa ejaan yang berlaku sekarang dinamakan Ejaan yang Disempuirnakan 

(EyD). EyD mulai diberlakukan tepatnya pada tahun 1972. Ejaan ini 

merupakan ejaan yang ketiga dalam sejarah bahasa Indonesia. Hal ini 

memang merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya yang sudah 

dipakai selama 25 tahun yang dikenal dengan nama Ejaan Republik atau 

Ejaan Soewandi (Menteri P dan K Republik Indonesia pada saat ejaan itu 

diresmikan pada tahun 1947).  

Mengacu berdasarkan sejarahnya sebagaimana dibahas di atas, ejaan 

yang berlaku di Indonesia meliputi beberapa tahap. Tiga tahap ini ialah ejaan 
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van Ophuijsen, ejaan Republik/Soewandi, dan Ejaan yang Disempurnakan. 

Ketiga tahap ini dirincikan berikut.  

1) Ejaan van Ophuijsen  

Ejaan van Ophujsen diberlakukan pada tahun 1901. Pelopornya 

ialah van Ophujsen , seorang Belanda, sehingga ejaan ini juga nama 

pelopornya. Ejaan van Ophuijsen ditetapkan pada tahun 1901 yang 

merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen 

merancang ejaan itu dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Soetan Ma’moer 

dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim.  Beberapa karekteristik ejaan van 

Ophuijsen terlihat dari penulisan yang menjadi  kekhasan masa ejaan ini 

diberlakukan, yakni sebagai berikut: 

(1) huruf j untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang; 

(2) huruf oe untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer; 

(3) tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda trema, untuk menuliskan 

kata-kata ma'moer, 'akal, ta', pa', dinamai'.  

2) Ejaan Republik/Soewandi   

Ejaan Republik/Soewandi diberlakukan pada masa pemerintahan 

awal, yakni dua tahun setelah kemerdakan Indonesia. Ejaan Soewandi 

ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan 

sebelumnya, yaitu Ejaan van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat 

diberi julukan Ejaan Republik. Sebagian besar  terjadi perubahan terutama 

pada bunyi vokal. Beberapa karekteristik ejaan Republik/Soewandi  terlihat 

dari penulisan yang menjadi  kekhasan masa ejaan ini diberlakukan, yaki 

sebagai berikut: 

(1) huruf oe diganti dengan u, seperti   pada guru, itu, umur; 

(2) bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan k, seperti pada kata  

tak, pak, maklum, rakjat. ditulis, dikarang; 

(3) kata ulang boleh ditulis dengan angka 2,  seperti anak2, ber-

jalan2,ke-barat2-an; 

(4) awalan di- dan kata depan di kedua duanya ditulis  serangkai 

dengan kata yang mengikutinya,    seperti kata depan di pada 

dirumah, dikebun, disamakan dengan  imbuhan di- pada ditulis. 
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3) Ejaan Melindo 

Ejaan Melindo yang merupakan kependekan dari ejaan Melayu 

Indonesia merupakan konsep ejaan bersama antara Indonesia dengan 

Malaysia. Pada akhir tahun 1959, sidang perutusan Indonesia dan Melayu 

(Slamet Mulyana-Syeh Nasir bin Ismail, sebagai ketua) menghasilkan konsep 

ejaan tersebut. Perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya 

mengurungkan persemian ejaan itu. 

 

4) Ejaan yang Disempurnakan   

Proses pemberlakukan Ejaan yang Disempurnakan ini melewati masa 

yang begitu lama, yakni dari tahun 1972 hingga sekarang. Pada 23 Mei 1972, 

sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia 

Tun Hussein Onn dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 

Mashuri. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan diresmikan oleh 

Presiden Republik Indonesia, yang pada saat itu dijabat oleh Jend. (Purn) 

Soeharto, pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ejaan baru itu 

berdasarkan Putusan Presiden No. 57, tahun 1972. Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan (P&K) menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman 

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, sebagai patokan pemakaian 

ejaan itu 

Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk 

melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara 

tentang Ejaan Baru dan Ejaan Yang Disempurnakan. Pada tanggal 16 

Agustus 1972, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972, 

berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu ("Rumi" dalam istilah 

bahasa Melayu Malaysia) dan bahasa Indonesia. Di Malaysia, ejaan baru 

bersama ini dirujuk sebagai Ejaan Rumi Bersama (ERB). Selanjutnya pada 

tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku "Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dengan penjelasan 

kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 

27 Agustus 1975 Nomor 0196/U/1975 memberlakukan "Pedoman Umum 

https://id.wikipedia.org/wiki/23_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1972
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tun_Hussein_Onn
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Pendidikan_Nasional_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mashuri_Saleh
https://id.wikipedia.org/wiki/16_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/16_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1972
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejaan_Rumi_Bersama&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/12_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/1972
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_Nasional_Indonesia
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Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dan "Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah". 

Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

dengan surat putusannya tanggal 12 Oktober 1972, No. 156/P/1972 (Amran 

Halim sebagai ketua), menyusun buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. 

Pada tahun 1987 kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan 

dengan surat Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

0543a/U/1987, pada tanggal 9 September 1987. 

Pemberlakukan penyempurnaan EYD selanjutnya dilaksanakan pada 

tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tentang 

Penyempurnaan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan". Keputusan menteri ini bertujuan untuk menyempurnakan 

EYD edisi 1975. 

Selanjutnya, Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 

tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini, maka EYD edisi 1987 diganti 

dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ejaan yang Disempurnakan ini ialah ejaan 

yang berlaku  hingga sekarang. 

 Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EyD adalah sebagai berikut. 

Huruf-huruf di bawah ini, yang sebelumnya sudah terdapat dalam Ejaan 

Soewandi sebagai unsur pinjaman abjad asing, diresmikan pemakaiannya. 

f maaf, fakir 

v valuta, universitas 

z zeni, lezat 

Huruf-huruf q dan x yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tetap dipakai, 

seperti a:b = p:q, sinar-X 

 Kata ulang ditulis secara penuh dengan huruf dan tidak boleh 

menggunakan angka dua, seperti; anak-anak, berjalan-jalan, meloncat-loncat. 
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(1) kata ulang seperti anak2, ber-jalan2,ke-barat2-an, dituliskan dengan 

tidak disingkat. 

(2) 'tj' menjadi 'c' : tjutji → cuci 

(3) 'dj' menjadi 'j' : djarak → jarak 

(4) 'j' menjadi 'y' : sajang → sayang 

(5) 'nj' menjadi 'ny' : njamuk → nyamuk 

(6) 'sj' menjadi 'sy' : sjarat → syarat 

(7) 'ch' menjadi 'kh' : achir → akhir 

(8) awalan 'di-' dan kata depan 'di' dibedakan penulisannya. Kata depan 'di' 

pada contoh "di rumah", "di sawah", penulisannya dipisahkan dengan 

spasi, sementara 'di-' pada dibeli, ditulis serangkai dengan kata yang 

mengikutinya. Penulisan di- atau ke-sebagai imbuhan berupa awalan 

dan dengan di atau ke sebagai kata depan dibedakan, yaitu di- atau ke- 

sebagai awalan ditullis serangkai dengan kata yang mengikutinya, 

sedangkan di atau ke sebagai kata depan ditulis terpisah dengan yang 

mengikutinya. 

di- (awalan)   di (kata depan) 

ditulis    di kampus 

dibakar   di rumah 

dilempar   di jalan 

dipikirkan   di sini 

ketua    ke kampus 

kekasih   ke luar negeri 

kehendak   ke atas 

Untuk selanjutnya, penerapan EYD tidak hanya pada penulisan 

huruf dan kata, tetapi juga pada penulisan angka dan penomoran, serta 

penulisan tanda baca. Kajian ini dibahasa lebih mendalam pada subbab 

berikut. 
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3. Penerapan EUBI 

a. Penulisan Huruf kapital  

Fungsi huruf kapital adalah sebagai berikut. 

1)  Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata   

    pada awal  kalimat. 

    Misalnya: 

    Dia mengantuk. 

    Apa maksudnya? 

2)  Huruf kapital dipakai sebagai  huruf pertama petikan langsung. 

        Misalnya: 

    Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah, Nak!” 

    “Kemarin engkau terlambat,” katanya. 

    “Besok pagi,” kata ibu, “dia akan berangkat”. 

5) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang 

berhubungan dengan   nama Tuhan dan Kitab Suci, termasuk kata 

ganti untuk Tuhan. 

    Misalnya: 

    Allah, Yang Mahakuasa, Yang   

    Maha Pengasih, Quran, Islam,   

    Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke  jalan yang Engkau beri 

rahmat. 

6) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan,   

keturunan, dan keagamaan yang  diikuti nama orang. 

     Misalnya: 

     Mahaputra Yamin, Sultan    

     Hasanuddin, Haji Agus Salim,  

     Imam Syafii, Nabi Ibrahim. 

7) 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. 

    Misalnya: 

    Wakil Presiden Boediono, Sekretaris    

    Jenderal Departemen Pertanian, 

    Gubernur Jawa Barat. 
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8)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf  pertama unsur-unsur nama orang. 

       Misalnya: 

        Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf  

         Supratman, Halim Perdanakusumah. 

 

b. Penulisan Angka dan Penomoran 

Angka yang berlaku di Indonesia berasal dari angka Arab dan Romawi.  

Angka Arab meliputi  angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,dan  9. Adapun angka 

Romawi  terdiri dari I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; selanjutnya penggunaan 

dalam ukuran, yakni  L (50), C (100), D (500), M (1000), V (5.000), dan M 

(1.000.000). Penomoran dalam EYD terbagi menjadi beberapa bagian 

berdasarkan fungsinya. Fungsi nomor  adalah dalam penulisan sebagai 

berikut. 

1) Nomor digunakan pada penulisan  jalan, rumah,   apartemen,  atau 

kamar pada alamat . 

Contoh:  Jalan Tanah Abang I, No. 15 

             Hotel Indonesia, Kamar 169 

2) Nomor digunakan pada penulisan  bagian karangan dan ayat kitab suci 

   Contoh:  Bab X, Pasal 5, halaman 252,  Surah Yasin: 9 

3) Penomoran digunakan pada penulisan  angka dipakai untuk  

menyatakan: 

(1)  ukuran panjang, berat,  luas, dan isi; 

      contoh:  0,5 setimeter, 5 kilogram, 

(2) satuan waktu; 

      contoh:  1 jam 20 menit, pukul 15.00, 

(3) nilai uang; 

      contoh: Rp5.000,00, 

(4) kuantitas; 

     contoh: 27 orang  

4) Penulisan penomoran angka bilangan utuh yang besar  dapat dieja 

sebagian supaya lebih  mudah dibaca. 

Contoh: Perusahaan itu baru saja  mendapat pinjaman 250 juta rupiah. 

5) Penulisan bilangan tingkat disesuaikan dengan jenisnya. 



25 

 

Contoh: Abad ke-21 atau Abad XXI 

6) Penulisan jumlah angka disesuaikan dengan  penempatannnya. 

     (1) Awal kalimat  

                  Contoh: Dua puluh siswa mendapat beasiswa dari pemerintah. 

(2) Tengah dan akhir kalimat 

            a. bil. > dua kata ditulis  dengan angka: 25 orang 

Contoh: Saya sudah membelikan adik 25 buku untuk tahun 

ajaran baru. 

     b. bil.< tiga kata dengan huruf:  

Contoh: seratus orang 

              dua ribu orang 

Catatan:  

(1)  Kalimat yang berisi perincian tetap ditulis dengan angka. 

      Contoh: Di sana ada 10 kurasi, 5 meja, dan 1 lemari. 

(2)  Dalam kuitansi atau dokumen penting lainnya,  lambang bilangan 

ditulis dengan   angka dan huruf 

   Contoh: Saya lampirkan tanda  terima uang sebesar  

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)      

9)  Penulisan bilangan yang mendapat akhiran ditulis  sebagai berikut: 

    tahun ’50-an atau tahun lima puluhaNn uang 5000-an atau lima ribuan  

 

c. Penulisan Tanda Baca 

Beberapa jenis tanda baca yang penting antara lain adalah sebagai 

berikut. 

1) Tanda Titik (.) 

(1) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau 

seruan. 

Misalnya:  

Ayahku tinggal di Solo. 

Biarlah mereka duduk di sana. 

Dia menanyakan siapa yang akan datang. 

(2) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, 

ikhtisar, atau daftar. 

Misalnya: 
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a. III.  Departemen Dalam Negeri 

i. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa 

ii. Direktorat Jenderal Agraria 

b. 1.   Patokan Umum 

1.1 Isi Karangan 

1.2 Ilustrasi 

1.2.1 Gambar Tangan 

1.2.2 Tabel 

1.2.3 Grafik 

Catatan: 

Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam 

suatu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan 

yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. 

(3) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik 

yang menunjukan waktu. 

Misalnya: 

pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik)   

(4) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik 

yang menunjukan jangka waktu. 

Misalnya: 

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

0.20.30 jam (20 menit, 30 detik) 

0.0.30 jam (30 detik)  

(5) Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak 

berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit 

dalam daftar pustaka. 

Misalnya: 

Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Weltervreden: Balai 

Poestaka. 

(6) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya. 

Misalnya: 

Desa itu berpenduduk 24.200 orang. 

Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. 
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(7) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya yang tidak menunjukan jumlah. 

Misalnya: 

Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 

Lihat halaman 2345 dan seterusnya. 

Nomor gironya 5645678. 

(8) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala 

karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 

Misalnya: 

Acara kunjungan Adam Malik 

Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD ‘45) 

Salah Asuhan 

(9) Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan tanggal 

surat atau (2) nama dan alamat penerima surat. 

Misalnya: 

Jalan Diponegoro 82 (tanpa titik) 

Jakarta (tanpa titik) 

1 April 1985 (tanpa titik) 

Yth. Sdr. Moh. Hasan (tanpa titik) 

Jalan Arif 43 (tanpa titik) 

Palembang (tanpa titik) 

Atau: 

Kantor Penempatan Tenaga (tanpa titik) 

Jalan Cikini 71 (tanpa titik) 

Jakarta (tanpa titik) 

 

2) Tanda Koma (,) 

(1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian 

atau pembilangan. 

Misalnya: 

Saya membeli kertas, pena, dan tinta. 

Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan 

perangko. 
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(2) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu 

dari kalimat serata berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi 

atau melainkan. 

Misalnya: 

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. 

Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim. 

(3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk 

kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 

Misalnya: 

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. 

Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. 

(4) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. 

Misalnya: 

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. 

Dia lupa akan janjinya karena sibuk. 

Dia tahu bahwa soal itu penting. 

(5) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di 

dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula,meskipun begitu, akan 

tetapi. 

Misalnya: 

... Oleh karena itu, kita harus hati-hati. 

... Jadi, soalnya tidak semudah itu.  

(6) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti kata seperti o, 

ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam 

kalimat. 

     Misalnya: 

O, begitu? 

Wah, bukan main! 

Hati-hati, ya, nanti jatuh. 

(7) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari 

bagian lain dari kalimat.  

      Misalnya: 
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Kata Ibu, “ Saya gembira sekali.”  

“Saya gembira sekali,” kata Ibu, “karena kamu lulus.” 

(8) Tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-

bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan 

wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 

      Misalnya: 

(i) Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan, Bogor.  

(ii) Sdr. Anwar, Jalan Pisang Batu 1, Bogor 

(iii) Surabaya, 10 Mei 1960 

(iv) Kuala Lumpur, Malaysia. 

(9) Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik 

susunannya dalam daftar pustaka. 

     Misalnya: 

Alisjahbana, Sultan Takdir. 1949. Tatabahasa Baru Bahasa 

Indonesia. Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka Rakjat. 

(10) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang 

mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, 

keluarga, atau marga. 

     Misalnya: 

B. Ratulangi, S.E. 

Ny. Khadijah, M.A. 

(11) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang 

sifatnya tidak membatasi.  

     Misalnya: 

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, berkunjung ke Manado. 

Semua siswa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, 

mengikuti latihan paduan suara. 

Bandingkan dengan keterangan pembatas yang pemakaiannya 

tidak diapit tanda koma: 

Semua siswa yang lulus ujian mendaftarkan namanya pada panitia. 

(12) Tanda koma dipakai di muka angka persepuluh atau di antara 

rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 

     Misalnya: 
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12,5 m 

Rp 12,50 

(13) Tanda koma dapat dipakai––untuk menghindari salah baca––di 

belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. 

      Misalnya: 

Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan 

sikap yang bersungguh-sungguh. 

Atas bantuan Edyar, Agus mengucapkan terima kasih. 

      Bandingkan dengan: 

Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam 

pembinaan dan pengembangan bahasa. 

Agus mengucapkan terima kasih atas bantuan Edyar. 

(14) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari 

bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung 

itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 

Misalnya: 

“ Di mana Saudara tinggal?” tanya Karim. 

“Berdiri lurus-lurus!” perintahnya. 

 

3) Tanda Titik Koma (;) 

(1) Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian 

kalimat yang sejenis dan setara. 

   Misalnya: 

Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga. 

(2) Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung 

untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. 

  Misalnya: 

Ayah mengurus tanamannya di kebun itu; Ibu sibuk memasak di 

dapur; Adik menghapal nama-nama pahlawan nasional. 

 

4) Tanda Titik Dua (:) 

(1) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang 

memerlukan pemerian. 

Misalnya: 
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Ketua : Moch. Achyar 

Sekretaris : Tati Suryati 

Bendahara : Noviana Pertiwi 

(2) Tanda titik dua dipakai (i) di antara jilid atau nomor dan halaman, (ii) 

di antara surah dan ayat dalam kitab suci, (iii) di antara judul dan 

anak judul suatu karangan, serta (iv) nama kota dan penerbit buku 

acuan dalam karangan. 

Misalnya: 

i. Tempo, I (34), 1971:7 

ii. Surah Yasin:9 

iii. Karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup: Sebuah Studi, 

sudah terbit. 

iv. Marzuki dan Rudy W. 2006. Pembuatan Aneka Kerupuk. 

Jakarta: Penebar Swadaya. 

(3) Titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang 

menunjukkan pelaku dalam percakapan. 

Misalnya: 

Ayah : “Karyo, sini kamu!” 

Karyo : (datang menghampiri) “Ada apa, Pak?” 

Ayah : “Tolong ambilkan sepatu hitam yang di atas lemari!” 

(4) Titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika 

diikuti rangkaian atau pemerian. 

Misalnya: 

Pak Adi mempunyai tiga orang anak: Ardi, Aldi, dan Asdi. 

Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan 

lemari. 

 

5) Tanda Hubung (-) 

(1) Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar atau kata 

berimbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. 

Misalnya: 

 

 

 

Walaupun demikian, masih banyak yang ti-

dak mematuhi peraturan tersebut. 

Industri tersebut dapat dikembangkan men-

jadi industri padat karya. 



32 

 

 

 

(2) Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. 

Misalnya: 

Anak-anak, kupu-kupu, berulang-ulang, kemerah-merahan, 

mondar-mandir, sayur-mayur 

(3) Tanda hubung menyambung huruf dari kata yang dieja satu-satu 

dan bagian-bagian tanggal. 

Misalnya: 

p-a-n-i-t-i-a 

17-08-1945 

(4) Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan kata dengan kata 

berikutnya atau sebelumnya yang dimulai dengan huruf kapital, 

kata/huruf dengan angka, angka dengan kata/huruf. 

Misalnya: 

se-Indonesia, se-Jabodetabek, mem-PHK-kan, sinar-X, 

peringkat ke-2, S-1, tahun 50-an 

(5) Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia 

dengan unsur bahasa asing. 

Misalnya: 

di-smash, pen-tackle-an 

 

6) Tanda Pisah 

(1) Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi  

penjelasan di luar bangun kalimat. 

Misalnya: 

Kemerdekaan bangsa itu––saya yakin akan tercapai––

diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 

(2) Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau 

keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 

Misalnya: 

Rangkaian temuan ini––evolusi, teori kenisbian, dan kini juga 

pembelahan atom––telah mengubah konsepsi kita tentang alam 

semesta. 
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(3) Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti 

‘sampai dengan’ atau ‘sampai ke’. 

Misalnya: 

2004––2009 

tanggal 1––10 Mei 2007 

Jakarta––Bandung 

 

7) Tanda Elipsis (...) 

(1) Tanda elipsis dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus. 

Misalnya: 

Kalau begitu ... ya, ayo kita berangkat. 

(2) Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah 

ada bagian yang dihilangkan. 

Misalnya: 

... selanjutnya akan di bawa ke pengadilan. 

Ibu baru pulang ... pasar. 

Catatan: 

Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, maka 

perlu dipakai empat buah titik; tiga titik untuk menandai 

penghilangan teks dan satu titik untuk menandai akhir kalimat. 

Misalnya: 

Ibu baru pulang dari.... 

8) Tanda Tanya 

(1) Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

Misalnya: 

Kapan ia berangkat? 

Saudara tahu, bukan? 

(2) Tanda tanya dipakai di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat 

yang disangsikan kebenarannya. 

Misalnya: 

Ia dilahirkan pada tahun 1983 (?). 

Uangnya sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang. 
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9) Tanda Seru (!) 

(1) Tanda seru dipakai pada akhir kalimat printah. 

Misalnya: 

Bersihkan kamar itu sekarang juga! 

Jangan berisik! 

(2) Tanda seru dipakai pada akhir ungkapan atau pernyataan yang 

menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban, ataupun 

rasa emosi yang kuat. 

Misalnya: 

Alangkah seramnya peristiwa itu! 

Indah sekali pemandangan alam ini! 

Merdeka! 

 

10) Tanda Kurung ((...)) 

(1) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 

Misalnya: 

Komisi A telah selesai menyusun GBPK (Garis-Garis Besar 

Program Kerja) dalam sidang pleno tersebut. 

(2) Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan 

bagian integral pokok pembicaraan. 

Misalnya: 

Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan perkembangan per-

ekonomian Indonesia lima tahun terakhir. 

(3) Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan 

keterangan. 

Misalnya: 

Faktor produksi menyangkut masalah (a) alam, (b) tenaga kerja, 

dan (c) modal. 

(4) Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam 

teks dapat dihilangkan. 

Misalnya: 

Kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain(a). 

Sahrul Gunawan berasal dari (kota) Bogor. 
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11) Tanda Kurung Siku ([...]) 

(1) Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai 

korekssi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis 

orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan 

itu memang terdapat di dalam naskah asli. 

Misalnya: 

Sang Puteri men[d]engar bunyi gemerisik. 

(2) Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang 

sudah bertanda kurung. 

Misalnya: 

Persamaan kedua proses ini (perbedaannya dibicarakan di dalam 

Bab II [lihat halaman 35––38]) perlu dibentangkan di sini. 

 

12)  Tanda Petik (“...”) 

(1) Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari 

pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. 

  Misalnya: 

“Saya belum siap,” kata Mira, “tunggu sebentar!” 

Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, “Bahasa negara ialah bahasa 

Indonesia.” 

(2) Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang 

dipakai dalam kalimat. 

Misalnya: 

Sajak “Berdiri Aku” terdaapat pada halaman 5 buku itu. 

Karangan Andi Hakim Nasoetion yang berjudul “Rapor dan Nilai 

Prestasi di SMA” diterbitkan dalam harian Tempo. 

(3) Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang 

mempunyai arti khusus. 

Misalnya: 

Saat ini ia sedang tidak mempunyai pacar yang di kalangan remaja 

dikenal dengan “jomblo”. 

Karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan “si Hitam”. 
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13)   Tanda Petik Tunggal (‘...’) 

(1) Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan 

lain. 

 Misalnya: 

Tanya Basri, Kau dengar bunyi ‘kring-kring’ tadi?” 

“Waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, ‘Ibu, Bapak 

pulang’, dan rasa letihku lenyap seketika,” ujar Pak Hamdan. 

(2) Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan 

kata atau ungkapan asing. 

 Misalnya: 

Feed-back berarti ‘balikan’. 

 

14) Tanda Garis Miring (/) 

(1) Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada 

alamat dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua 

tahun takwim. 

   Misalnya: 

No. 12/PK/2005 

Jalan Kramat III/10 

Masa Bakti 2005/2006 

Tahun Ajaran 2006/2007 

(2) Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap. 

   Misalnya: 

Laki-laki/Perempuan 

120 jam 

 

15) Tanda Penyingkat atau Apostrof (‘) 

 Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian 

angka tahun. 

Misalnya: 

Gunung pun ‘kan kudaki. (‘kan = akan) 

17 Agustus ’45 (’45 = 1945) 
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BAB 4 

LOGIKA DAN PENALARAN 

 

A. Logika 

 Manusia adalah mahluk yang memiliki akal yang digunaka dalam 

segala bidang kehidupannya. Anda tentu pernah mendengar ungkapan 

akal sehat atau masuk akal dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, 

dalam kalimat “Alasan yang Anda lemukakan itu tidak masuk akal” atau 

Alasan yang Anda kemukakan itu tidak dapat diterima oleh akal sehat”. 

Kedua kalimat tadi menggambarkan bahwa alas an yang dikemukakan 

tidak sesuai dengan jalan pikiran atau penalaran yang tepat. Hal ini berarti 

bahwa suatu alas an yang dikemukakan haruslah melalui jalan pikiran 

atau penalaran yang mengikuti aturan atau pedoman tertentu sehungga 

jalan pikiran itu tidak kacau. Ilmu yang mempelajari atau meneliti azas-

azas dan hokum-hukum yang mengatur pemikiran manusia agar dapat 

dilakukan secara tertib dan dapat mencapai kebenaran disebut logika. 

Kata logoka berasal dari kata Yunani logosyang berarti pengertian, pikiran 

atau ilmu. Aristoteles (348-332 SM) dianggap sebagai pelopor ilmu logika. 

Perlu Anda ketahui bahwa logika tidak menelaah urutan berpikir sebagai 

suatu gejala psikologi dan tidak pula mempersoalkan isi pemikiran, tetapi 

mempermasalahkan tata tertib yang yang harus menjadi panutan jalan 

pemikiran agar memperoleh hasil yang benar. 

 Poespoprodjo (1985) menyatakan bahwa logika adalah ilmu yang 

merumuskan aturan-aturan untuk pemikiran yang tepat, yang dapat 

diterapkan dalam pembuktian sesuatu atau menganalisis suatu persoalan. 

Disamping itu, logika juga meruapakan kondisi dan tuntutan fundamental 

mutlak eksistensi ilmu pada umumnya, yang secara sistematis meneliti, 

merumuskan, dan menerangkan asas-asas yang ditaati agar orang dapat 

berpikir dengan tepat, lurus, dan teratur. Hal ini sesuai pula dengan 

pernyataan Pranjoto Setjoatmodjo (1988) bahwa logika dapat didefinisikan 

sebagai penelitian tentang argument, dan dengan memahami kejelasan 

ungkapannya mencoba untuk menemukan hokum-hukum yang mampu 

memberikan kepastian kepada kenyakinan kita kita akan kesahihan atau 

validitasnya. 
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 Apakah sebenarnya berpikir dan bernalar? Anda tentu sering 

melakukan kegiatan berpikir dan Anda mengetahui bahwa berpikir itu 

bukanlah melamun. Dapat dikatakan bahwa berpikir itu suatu bentuk 

kegiatan akal yang khas dan terarah untuk mengolah pengetahuan yang 

kita terima melalui indra kita, ditujukan untuk mencapai kebenaran. Secara 

sederhana dapat dikatan bahwa berpikirmitu adalah berdialoq dengan diri 

sendiri dalam batin, sedangkan kegiatan penalaran merupakan suatu 

proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa 

pengetahuan. Suatu jalan pikiran yang sesuai dengan aturan atau 

pedoman yang dikemukakan dalam logika disebut jalan pikiran yang 

logis.Kegiatan penalaran akan menghasilkan suatu kesimpulan yang 

benar apabila didahului oleh bukti-bukti yang dapat mendukung 

kesimpulan tersebut. Dengan demikian, dapat pula dikatan bahwa 

penalaran adalah proses berpikir yang bersifat logis dan analitik. Sebagai 

contoh, apabila kita menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama Tata 

itu pintar (kesimpulan), pasti kita memiliki data tentang kemampuan 

akademiknya (data Pendukung). Jadi, pada dasarnya logika itu berhungan 

dengan argumentasi, yang menunjukkan adanya upaya memberikan bukti 

dalam rangka mendukung suatu kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan 

argument berbeda dengan pernyataan tanpa bukti-bukti yang 

mendukungnya, yang disebut sebagai pernyataan kosong.  

Contoh: 

 Ahmad mengatakan bahwa batu permata yang terdapat pada 

cincin kawin Lina itu bukanlah intan asli. Apabila dalam hal ini Ahmad 

tidak memberikan bukti yang menguatkan atau mendukung pernyataan 

tersebut maka pernyataan itu disebut pernyataan kosong. Akan tetapi, 

apabila Ahmad mengatakan bahwa batu permata itu bukan intan karena 

tidak dapat menggores gelas maka Ahmad telah memberikan suatu 

argument di mana kesimpulan yang diperoleh itu didukung oleh suatu 

bukti. 

 Suatu pernyataan dalam argumen yang merupakan bukti disebut 

premis. Jadi, suatu argument terdiri atas suatu pernyatan yang disebut 

kesimpulan dan didahului oleh sebuah premis atau lebih yang merupakan 
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bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Untuk mengakhiri uraian 

penting logika ini, dapat disimpulkan bahwa logika mempunyai peran 

penting dalam pembentukan argument yaitu dengan membentuk suatu 

pernyataan atau proposisi yang didukung oleh bukti-bukti. Pernyataan 

atau preposisi tersebut akan dipandang sebagai kesimpulan dan dalam 

hal ini peranan logika menekankan pada kualitas hubungan yang terdapat 

pada kesimpulan bukti-buktinya. Peranan logika ini menjadi penting 

karena pada dasrnya logika mengevaluasi validitas suatu argument, 

sedangkan argument merupakan salah satu syarat bagi pengembangan 

ilmu. Tanpa menggunakan logika dalam mengemukakan penalarannya 

para ilmuwan tidak mungkin dapat mengembangkan ilmunya. 

 
B.  Penalaran  

 Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-

hubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada simpulan. Data atau 

fakta yang akan dinalar itu boleh benar dan tidak benar. Disinilah letaknya kerja nalar. 

Orang akan menerima dan fakta yang benar dan tentu saja akan menolak fakta yang 

belum tentu jelas kebenarannya. Data yang dapat dipergunakan dalam penalaran 

untuk mencapai satu simpulan ini harus berbentuk kalimat pernyataan. Kalimat 

pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai data itu disebut proposisi. 

 

1. Proposisi dan Term 

 Terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud term dalam penalaran. 

Term adalah kata atau kelompok kata yang dapat dijadikan subjek atau predikat 

dalam sebuah kalimat proposisi. 

Contoh: 

 Semua tebu manis 
 Semua tebu adalah term 
 Manis adalah term 

 
Term dan proposisi mempunyai hubungan yang erat. Proposisi adalah 

pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara subjek dan predikat. Suatu 

proposisi mempunyai subjek dan predikat. Dengan demikian, proposisi pasti 

berbentuk kalmat, tetapi tidak setap kalimat dapat digolongkan ke dalam proposisi.  

Dalam hubungan kelompok subjek dan kelompok predikat dalam proposisi, 

seorang ahli logika bangsa Swiss, Euler, yang hidup pada abad XVIII mengemukakan 

konsepnya dengan empat jens proposisi dengan lima macam posisi lingkaran. 

Lingkaran itu disebut lingkaran Euler. 
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Keempat jenis proposisi itu adalah sebagai berikut. 

1. Suatu perangkat yang tercakup dalam subjek sama dengan perangkat yang  

terdapat dalam predikat. 

 Semua S adalah semua P 

 Semua sehat adalah semua tidak sakit 

 

  

2. Suatu perangkat yang tercakup dalam subjek menjadi bagian dari perangkat 

proposisi. 

 Semua S adalah P 

Semua sepeda beroda 

  

   

Sebaliknya, suatu perangkat predikat merupakan bgian dari perangkat subjek. 

Sebagian S adalah P 

Sebagian binatang adalah kera 

  

 

3. Suatu perangkat yang tercakup dalam subjek berada di luar perangkat predikat. 

Dengan kata lain, antara subjek dan predikat tidak terdapat relas. 

Tidak satu pun S adalah P 

Tidak Seorang pun manusa adalah binatang 

  

 

4. Sebagian perangkat yang tercakup dalam subjek di luar perangkat predikat. 

Sebagian S tidaklah P 

Sebagian Kaca tidaklah bening 

 

  

 

bentuknya, proposisi dapat dibagi atas proposisi tunggal dan genap 

 

2. Jenis-Jenis Proposisi 

 Proposisi dapat dipandang dari empat kriteria, yaitu berdasarkan bentuknya, 

berdasarkan sifatnya, berdasarkan kualitasnya, dan berdasarkan kuantitasnya. 

Berdasarkan proposisi majemuk. Proposisi tunggal hanya mengandung satu 

pernyataan. 

  S = P 

                   P S 

S         PP P 

S P 

       S        P 
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1. Bentuk 

Contoh:  Semua petani harus bekerja keras 
  Setiap pemuda adalah calon pemimpin 

 
Proposisi majemuk mengandung lebih dari satu pernyataan. 

Contoh:  Semua petani harus bekerja keras dan hemat 
 
Proposisi majemuk ini sebenarnya terdiri atas dua proposisi, yatu 

 Semua petani harus bekerja keras  
 dan 
 Semua petani harus hemat 

 

2. Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya. Proposisi dapat dibagi atas proposisi kategorial dan 

proposisi kondisional. Dalam proposisi kategorial, hubungan antara subjek dan 

predikat terjadi dengan tanpa syarat. 

Contoh:  

 Semua bemo beroda tiga 

 Sebagian binatang tidak berekor 

Dalam proposisi kondisional, hubungan antara subjek dan predkat terjadi 

dengan suatu syarat tertentu. Syarat itu harus dpenuhi atau diingat sebelum peristiwa 

dapat berlangsung. 

Contoh: 

 Jika air tidak ada, manusia akan kehausan 

Proposisi ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian sebab dan bagian akibat. Dalam 

proposisi jika tiadak ada air, manusia akan kehausan unsur sebab adalah jika air 

tidak ada dan unsur akibat ialah manusia akan kehausan. Unsur sebab adalah 

anteseden sebuah proposisi harus selalu mendahului konsekuen. Kalau urutannya 

dibalik, kalimat itu bukanlah proposisi. Proposisi kondisional seperti di atas di sebut 

proposisi kondisional hipotesis. Di samping itu, ada pula proposisi kondisional 

disjungtif. 

Contoh: amir Hamzah adalah seorang sastrawan atau pahlawan 

 

3. kualitasnya 

 Berdasarkan kualitasnya, proposisi dibagi 2, proposisi positif (alternatif) dan 

proposisi negatif. 

Contoh : Semua dokter adalah orang pintar 

     Sebagian manusia adalah bersifat sosial 
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 Proposisi negatif adalah proposisi yang menyatakan bahwa antara subjek dan 

predikat tidak mempunyai hubungan. Proposisi negatif meniadakan hubungan antara 

subjek dan predikat. 

Contoh:  Semua harimau bukanlah singa 

    Sebagian oang jompo tidaklah pelupa 

 Dalam proposisi kondisional hipotesis, pokok persoalan terletak pada unsur 

konsekuennya. Kalau konsekuennya positif, proposisi itu juga positif (afirmatif). Kalau 

konsekuennya negating, proposisi itu juga negative. Unsur antesenden tidak  

member pengaruh pada kualitas proposisi. 

Contoh: Jika hari panas, petani tidaklah bekerja. (negatif) 

  Jika hari tidak panas, petani menjadi senang. (positif, afirmatif) 

 

4. Kuantitasnya 

 Berdasarkan kuantitasnya, proposisi dapat dibagi atas proposisi universal 

(umum) dan proposisi khusus. Pada proposisi universal (umum), predikat proposisi 

membenarkan atau mengingkari seluruh subjeknya. 

Contoh: semua dokter adalah orang pintar. 

 Tidak seorang dokter pun adalah orang yang takpintar. 

 Semua gajah bukanlah kera. 

 Semua gajah bukanlah kera. 

 Tidak seekor gajah un adalah kera. 

 

 Kata-kata yang dapat membantu menciptakan proposisi universal ini ialah:  

Universal afirmatif : semua, setiap, tiap, masing-masing, apapun 

Universal negatif : tak satu pun, takseorang pun. 

 

3. Bentuk-Bentuk Proposisi 

 Berdasarkan dua jenis proposisi, yaitu berdasarkan kualitas (positif dan 

negatif) dan berdasrkan kuantitas (umum dan khusus) ditemukan 4 macam proposisi, 

yaitu 

1) Proposisi umum-positif; disebut proposisi A 

2) Proposisi umum-negatif; disebut proposisi E 

3) Proposisi khusus-positif; disebut proposisi I 

4) Proposisi khusus-negatif; disebut proposisi O 

Contoh: Umum-Positif (proposisi yang predikatnya membenarkan keseluruhan  

subjek (A) 

  Semua mahasiswa adalah lulusan SMA 
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  Semua karya lmiah mempunyai daftar pustaka 

Contoh: Umum-Negatif (proposisi yang predikatnya mengingkari keseluruhan  

subjek. (E) 

  Tidak seorang mahasiswa pun lulusan SMP  

  Tidak seekor gajah pun berekor enam. 

Contoh: Khusus-positif (proposisi yang predikatnya membenarkan sebagian subjek (I)  

Sebagian mahasiswa adalah anak pejabat 

Sebagian perguruan tinggi dikelola oleh yayasan 

Contoh: khusus-negatif (proposisi yang predikatnya mengingkari sebagian  

subjek. (O) 

  Sebagian mahasiswa tidak memiliki mobil 

  Sebagian perguruan tinggi tidak dikelola oleh yayasan. 

 

B. Penalaran Deduktif 

 Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat 

dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Simpulan yang diperoleh tidak 

mungkin lebih umum daripada proposisi tempat menarik simpulan itu. Proposisi 

tempat menarik simpulan itu disebut premis. Penarikan simpulan (konklusi) secara 

deduktif dapat dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tak 

langsung. 

 

1. Menarik simpulan secara langsung 

 Simpulan (konklusi) secara langsung ditarik dari satu premis. Sebaliknya 

konklusi yang ditarik dari dua premis disebut simpulan taklangsung. 

Misalnya: 

1) Semua S adalah P (premis) 

    Sebagian P adalah S (simpulan) 

    Contoh:  Semua ikan berdarah dingin, (prems) 

      Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan, (simpulan) 

2) Tidak satu pun S adalah P, (premis) 

    Tidak satu pun P adalah S, (simpulan) 

    Contoh: Tidak seekor nyamuk pun adalah lalat. (premis) 

     Tidak seekor lalat pun  adalah lalat nyamuk. (simpulan) 

3. Semua S adalah P. (premis) 

    Contoh :Tidak satu pun rudal adalah senjata tidak berbahaya. (simpulan) 

4. Tidak satu pun S adalah P. (premis) 

    Semua S adalah tak P. (simpulan) 

    Contoh : Tidak seekor pun harimau adalah singa. (premis) 
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       Semua harimau adalah bukan singa. (simpulan) 

5. Semua S adalah P. (premis) 

    Tidak satu pun S adalah tak P.(simpulan) Semua S adalah P. (premis) 

    Tidak satupun yang takberbelalai adalah gajah. (simpulan) 

    Contoh :    Semua gajah adalah berbelalai. (premis) 
          Tidak satu pun gajah adalah takberbelalai. (simpulan) 
          Tidak satu pun takberbelalai adalah gajah. (simpulan) 

 

 

2. Menarik simpulan secara tidak langsung 

 Penalaran deduksi yang berupa penarikan simpulan secara tidak langsung 

memerlukan dua premis sebagai data. Dari dua premis in akan dihasilkan sebuah 

simpulan. Premis yang pertama adalah prems yang bersifat umum dan premis yang 

kedua adalah premis yang bersifat khusus. 

 Untuk menarik kesimpulan secarta tidak langsung ini, kita memerlukan suatu 

premis (pernyataan dasar) yang bersifat pengetahuan yang semua orang sudah tahu, 

umpamanya setiap manusia akan mati, semua ikan berdarah dingin, semua sarjana 

adalah lulusan perguruan tinggi, atau semua pohon kelapa berakar serabut. 

Jenis penalaran deduksi dengan penarikan secara tidak langsung: 

a. Silogisme Kategorial 

 yang dimaksud dengan silogisme kategorial ialah silogisme yang terjadi dari 

tiga proposisi. Dua proposisi merupakan premis dan satu  proposisi merupakan 

simpulan. Premis yang bersfat umum adalah premis mayor dan premis yang bersifat 

khusus adalah premis minor. Dalam kesimpulan terdapat subjek dan predikat. Subjek 

simpulan disebut term minor dan predikat simpulan disebut term mayor. 

Contoh: 

 Semua manusia bijaksana 
 Semua polisi adalah manusia 
 Jadi, semua polisis bijaksana 

 
 Untuk menghasilkan simpulan harus ada term penengah sebagai penghubung 

antara prems mayor dan prems minor. Term penengah pada silogisme di atas ialah 

manusia. Termn penengah hanya terdapat pada premis, tidak terdapat pada 

simpulan. Kalau term penengah tidak ada, simpulan tidak dapat diambil. 

Contoh: Semua manusia tidak bijaksana 

    Semua kera bukan manusia 
    Jadi, (tidak ada simpulan) 

 
Aturan umum silogisme kategorial adalah sebagai berikut: 

a) Silogisme harus terdiri atas tiga term, yaitu term mayor, term minor, dan trem 

penengah. 
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Contoh:  Semua atlet harus giat berlatih 

    Xantipe adalah seorang atlet 
     Xantipe harus gat berlatih 
    Term mayor = xantipe 
     Term minor = harus gat berlatih 
 

Kalau lebih dari itga term, simpulan akan menjadi salah 
  
b) Silogisme terdiri atas tiga proposisi, yaitu premis mayor, premis minor, dan   

simpulan. 
c) Dua premis yang negatif tidak dapat menghasilkan simpulan. 

 Contoh:  semua semut bukan ulat. 

           Tidak seekor ulat pun adalah manusia. 
 
d) bila salah satu premisnya negative, simpulan pasif negativ. 

   Contoh:  Tidak seekor gajah pun adalah singa 

        Semua gajah berbelalai 
          Jadi, tidak seekor singan pun berbelalai 

 
e) Premis yang positif, akan dihasilkan simpulan yang postif. 

 Contoh: Silahkan Anda buat penalaran itu 

f) Dari dua premis yang khusus tidak dapat ditarik satu simpulan 

 Contoh:    Sebagian orang jujur adalah petani 
             Sebagian pegawai negeri adalah orang jujur 
             Jadi, ………… (tidak ada simpulan) 

g) Bila salah satu premisnya khusus, simpulan akan bersifat khusus 

 contoh : Semua mahasiswa adalah lulusan SLTA 
         Sebagian pemuda adalah mahasiswa 
        Jadi, sebagian pemuda adalah lulusan SLTA 

 
h) Dari premis mayor yang khusus dan premis minor yang negative tidak dapat ditarik 

satu simpulan. 

 Contoh:   Beberapa manusia adalah bijaksana 
          Tidak seekor binatang pun adalah manusia 
          Jadi, …………. (tidak ada simpulan) 

 

b. Silogisme Hipotesis 

 Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang 

berproposisi kondisional hipotesis. 

  Kalau premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan 

konsekuen. Kalau premis minornya menolak anteseden, simpulannya juga 

menolak konsekuen. 

     Contoh:   Jika besi dpanaskan, bes akan memuai 
          Besi dipanaskan 
          Jadi, besi memuai 
          Besi tidak dipanaskan 
          Jadi, besi tidak akan memuai 

 
c. Silogisme Alternatif 
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  Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa 

oroposisi alternatif, simpulannya akan menolak alternatif yang lain. 

Contoh: Dia adalah seorang kiai atau professor. 
   Dia seorang kiai 
   Jadi, dia bukan seeorang professor. 
   Dia adalah seorang kiai atau professor. 
   Dia bukan seorang kiai. 

   Jadi, dia seorang professor. 
 

 

d. Entimen 

 sebenarnya silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehai-hari, baik 

dalam tulisan maupun dalam lisan. Akan tetapi, ada bentuk silogisme yang tidak 

mempunyai premis ayor karena premis mayor itu sudah diketahu secara umum. Yang 

dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. 

Contoh: Semua sarjana adalah orang cerdas 
    Ali adalah seorang sarjana. 

    Jadi, Ali adalah orang cerdas. 
 
Dari silogisme ini dapat ditarik satu entimen, yaitu “Ali adalah orang cerdas karena 

dia adalah seorang sarjana”. 

Dengan demkian, silogisme dapat dijadikan entimen. Sebaliknya, sebuah entimen 

dapat diubah silogisme. 

 

 B. Penalaran Induktif 

 Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-

pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Dengan kata lain, 

simpulan diperoleh tidak lebh khusus daripada penyataan (premis). 

 Beberapa bentuk penalaran induktif adalah sebagai berikut.  

 

1. Generalisasi 

 Generalisasi ialah proses penaaran yang mengandalkan beberapa 

pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang 

bersifat umum.dari beberapa gejalan dan data, kita ragu-ragu mengatakan bahwa 

“Lulusan sekolah A pintar-pintar”. Hal ini dapat kita simpulkan setelah beberapa data 

sebagai pernyataan memberikan gambaran seperti itu. 

Contoh: Jika dipanaskan, besi memuai. 
   Jika dipanaskan, tembaga ,memuai. 
   Jika dipanaskan, emas memuai. 
   Jadi, jika dipanaskan, logam memuai. 
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Sahih atau tidak sahihnya simpulan dari generalisasi itu dapat dilihat dari hal-hal yang 

berikut. 

1)  Data itu harus memadai jumlahnya. Makin banyak data yang dipaparkan, makin 

sahih simpulan yang diperoleh. 

2)   Data itu harus mewakli keseluruhan. Dari data yang sama itu akan dihasilkan 

simpulan yang sahih. 

3)   Pengecualian perlu diperhitungkan karena data-data yang mempunyai sifat 

khusus tidak dapat dijadikan data. 

 

2. Analogi 

 Analogi adalah cara penarikan penalaran secara membandingkan dua hal 

yang mempunyai sifat yang sama. 

Contoh: Nina adalah lulusan akademi A 
    Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik 
    Ali adalah lulusan akademi A 
    Oleh sebab tu, Ali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

 

Tujuan penalaran secara analogi adalah sebaga berikut. 

1) Analogi dilakukan untuk meramalkan kesamaan. 

2) Analogi digunakan untuk menyingkapkan kekeliruan. 

3) Analogi digunakan untuk menyususn klasifikasi. 

 

3. Hubungan Kausal 

 Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang 

saling berhubungan. Misalnya, tombol ditekan, akibatnya bel berbunyi. Dalam 

kehidupan sehari-hari, hubungan kausal ini sering kita temukan. Hujan turun dan 

jalan-jalan becek. Ia kena penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Dalam 

kaitannya dengan hubungan kausal ini, tiga hubungan antarmasalah, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Sebab Akibat 

 sebab-akibat ini berpola A menyebabkan B. di samping itu, hubungan ini 

dapat pula berpola A menyebabkan B, C, D, dan seterusnya. Jadi, efek dari satu 

peristiwa yang dianggap penyebab kadang-kadang lebih dari satu. 

Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, diperlukan kemampuan penalaran 

seseorang untuk mendapatkan simpulan penalaran. Hal ini akan terlihat pada suatu 

penyebab yang tidak jelas terhadap sebuah akibat yang nyata. Kalau kita melihat 

sebiji buah mangga jatuh dari batangnya, kita akan memperkirakan beberapa 

kemungkinan penyebabnya. Mungkin mangga itu di timpa hujan, mungkin dihempas 
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angin, dan mungkin pula dilempari oleh anak-anak. Pastilah salah satu kemungkinan 

itu yang menjadi penyebabnya. 

 Andaikata angin tiba-tiba bertiup (A), dan hujan yang tiba-tiba turun (B), 

ternyata tidak sebuah mangga pun yang jatuh (E), tentu kita dapat menyimpulkan 

bahwa jatuhnya buah mangga itu disebabkan oleh lemparan anak-anak (C). 

 Pola seperti itu dapat kita lihat pada rancangan berikut. 

Angin  hujan  lemparan  mangga jatuh 
  (A)     (B)     (C)           (E) 
 

Angin,  hujan     mangga tidak jatuh 
  (A)     (B)       (E) 

 
Oleh sebab itu, lemparan anak menyebabkan mangga jatuh. 
    (C)               (E) 

  

Pola-pola seperti itu sesuai pula dengan metode agreement yang berbunyi sebagai 

berikut. Jika dua kasus atau lebih dalam satu gejala mempunyai satu dan hanya satu 

kondisi yang dapat mengakibatkan sesuatu, kondisi itu dapat diterima sebagai 

penyebab sesuatu tersebut. 

 
Teh, gula, garam  menyebabkan kedatangan semut 
(P) (Q) (R)    (Y) 
Gula, lada, bawang  menyebabkan kedatangan semut 
(Q) (S)   (U)    (Y) 
Jadi, gula menyebabkan kedatangan semut. 
 (Q)   (Y) 

 

b. Akibat Sebab 

 Akibat-sebab ini dapat kita lihat pada peristiwa seseorang yang pergi ke 

dokter. Ke dokter merupkan akibat dan sakit merupakan sebab, jadi mirip dengan 

entimen. Akan tetapi,, dalam penalaran jenis akibat-sebab, peristiwa sebab 

merupakan simpulan. 

 

C. Akibat-Akibat 

 Akibat-akibat adalah suatu penalaran yang menyiratkan penyebabnya. 

Peristiwa “akibat” langsung disimpulkan pada suatu “akibat” yang lain. Contohnya 

adalah sebagai berikut. 

 Ketika  pulang dari pasar, ibu Sonya melihat tanah di halamannya becek. Ibu 

langsung menyimpulkan bahwa kain jemuran di belakang rumahnya pasti basah. 

 Dalam kasus ini penyebabnya tidak ditamplkan, yaitu hari hujan. Pola itu 

dapat dilihat seperti berikut. 

Hujan  menyebabkan tanah becek 
  (A)   (B) 
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Hujan  Menyebabkan kain jemuran basah 
  (A)   (C) 

 
 Dalam proses penalaran “akibat-akibat”, peristiwa tanah becek (B) merupakan 

data, dan peristiwa kain jemuran basah (C) merupakan simpulan. 

Jadi, karena tanah becek, pasti kain jemuran basah. 
      (B)             (C) 
 

 
D. Salah Nalar 

 Salah nalar yaitu gagasan, perkiraan, kepercayaan, atau kesimpulan yang 

keliru sesaat. Pada salah nalar, kita tidak mengikuti tata cara pemikiran dengan 

cepat. Telah atas kesalahan itu membantu kita menemukan logika yang tak masuk 

akal dalam tulisan. Di bawah ini, ada 10 macam salah nalar yang dapat disaksikan 

dalam karangan.  

 

1.  Dedukasi yang  Salah  

 Salah yang amat lazim ialah kesimpulan yang salah dalam silogisme yang 

berpremis salah atau yang berpremis yang tidak memenuhi syarat. 

- Pak didi bukan dosen yang baik karena mahasiswa yang tidak lulus padanya lebih    dari 10 

persen. 

-  Pengiriman manusia kebulan hanya penghamburan uang. 

 

2. Generalisasi yang Terlalu luas 

 Salah nalar jenis ini di sebut juga induksi yang salah karena jumlah 

percontohanya yang tidak memadai. Harus dicatat bahwa kadang-kadang percontoh 

yang terbatas mengizinkan generalisasi yang sahih. 

 

-  Orang Indonesia itu malas. 

-  Orang china suka senyap 

- Polisi jalan raya sering melanggar aturan lalu lintas. Disini,  perlu di berikan     pewatasan 

dengan kata beberapa, banyak, persentase, kecil. 

 

3. Pemikiran ‘atau ini, atau itu’ 

 Salah nalar ini berpangkal pada keinginan untuk melihat masalah yang rumit 

dari dua sudut pandangan (yang bertangan) saja. Isi pernyataan itu jika tidak baik, 

tentu buruk; jika tidak benar, tentu salah; dan jika tidak putih, tentu hitam. 

 

4. Salah Nilai atas Penyebaban 
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 Generalisai induktif sering di susun berdasarkan pengamatan sebab dan 

akibat, tetapi kita kadang-kadang tidak menilai dengan tepat sebab sesuatu peristiwa 

atau hasil kejadian. Khususnya dalam hal-hal yang menyangkut manusia, penentuan 

sebab dan akibat sulit sifatnya. Salah nilai atas penyebaban yang lazim terjadi ialah 

salah nalar yang di sebut post hoc, ergo propter hoc ‘sesudah itu, maka karena itu’. 

-  Pemakaian brisk atau pepsodent membuat orang jadi populer. 

-  Kepala SMA meninggal dalam tahan; ia mati karna ditahan. 

 

Salah tafsir sering mendasari salah nilai atas penyebaban.  Misalnya dalam tahayul    

orang. 

-  Kita perlu mengetuk kayu meja sesudah menyebut kebaikan diri sendiri. 

-  Pemakaian gelang akar bahar menyembuhkan penyakit encok. 

-  Swie King jadi juara karena kita menyertakan doa restu baginya.  

 

5. Analogi Yang Salah  

 Analogi ialah usaha pembandingan dan merupakan upaya yang berguna 

untuk mengembangkan paragraf. Namun analogi tidak membuktikan apa-apa dan 

analogi yang salah dapat menyesatkan karena logika yang salah. 

-  Rektor universitas harus bertindak seperti seorang jendral menguasahi tentaranya agar 

disiplin dipatuhi. 

-  Negara ibarat kapal yang menuju tujuanya. Jika nahkoda setiap kali harus memungut suara 

sebelum menentukan arahnya, kapal itu tidak kunjung sampai. Karena itu demokrasi dalam 

tata negara pun tidak terlaksanakan. 

 

6. Penyampingan Masalah  

 Salah nalar disini terjadi jika argumentasi tidak mengenai pokok, jika kita 

menukar pokok masalah dengan pokok lain, atau pun jika kita menyeleweng dari 

garis. 

- Jurang pemisah antara yang kaya dan miskin tidak mungkin terjadi karen UUD  menetapkan 

asas kekeluargaan ekonomi kita. 

- mengapa dasar humor indonesia itu berpangkal kedunguan ? Orang indonesia tidak   

mengenal humor. 

- Argumentasi tentang perlunya perencanaan keluarga; tidak perlu karena Kalimantan kosong. 

 

7. Pembenaran Pokok Masalah Lewat Pokok Sampingan 

 Salah nalar di sini muncul jika argumentasi menggunakan pokok yang tidak 

langsung berkaitan atau remeh untuk membenarkan pendiriannya. Misalnya, orang 

merasa kesalahannya dapat dibenarkan karena lawan juga berbuat salah.  



51 

 

-    Orang boleh berkorupsi sebab para pejabat juga korup.  

-    Pegawai tidak perlu datang pada waktunya karena atasannya juga sering terlambat 

-  Janganlah membeli karcis jika naik bus kota sebab kondektur mengizinkan terlalu banyak 

penumpang. 

 

.8.  Argumentasi Ad-Huminem 

 Salah nalar ini terjadi jika kita dalam argumentasi melawan orangnya dan 

bukan  masalahnya.  Khususnya di bidang politik argumentasi jenis ini banyak 

dipakai. 

-   Usul perbaikkan pemerintahan ditanggapi dengan menuduh pengusulan golongan ekstrem.  

-   Kepemimpinannya diragukan karena ia mempunyai lima mobil. 

 

9.  Imbauan Pada Keahlian Yang Disangsikan  

 Dalam pembatasan masalahn, orang sering mengandalkan wibawa kalangan 

ahli untuk memperkuat argumentasinya. Mengutip pendapat seorang ahli amat 

berguna walaupun kutipan itu tidak dapat membuktikan secara mutlak kebenaran 

pokok  masalah. 

-  Kita mengutip pendapat ketua dewan mahasiswa tentang persyaratan sarjana. 

-  Kita mengutip pendapat bintang film tentang perkembangan partai politik. 

-  Pendapat seorang Jendral tentang pengembangan partai politik. 

 

10.  Nonseguitur 

 Dalam argumentasi, salah nalar ini mengambil kesimpulan berdasarkan 

premis yang tidak atau hampir tidak ada sangkut pautnya.  

-  Astra merupakan pembuat mobil yang terbesar di Indonesia; karena itu mobil Toyota yang 

dihasilkannya mobil yang terbaik. 

-  Golongan Karya merupakan kelompok yang paling banyak cendekiawannya; karena itu 

asal-usulnya paling bermutu. 

-  Pak Doli suka membentak-bentak; bayangkan saja bagaimana ia menghajar anaknya di   

rumah. 
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BAB 5 

DIKSI (PILIHAN KATA)  

 

 

A.  Diksi atau Pilhan Kata 

1.  Pengertian Diksi/Pilihan Kata  

Pilihan kata atau Diksi adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa 

yang hendak kita ungkapkan. Diksi  atau Plilihan kata mencakup pengertian kata-kata 

mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk 

pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan, dan 

gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. 

 Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu, Pilihan 

kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang 

maupun dalam dunia tutur setiap hari. Kata yang tepat akan membantu seseorang 

mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikan, baik lisan maupun 

tulisan. Disamping itu, pemilihan kata harus sesuai dengan situasi dan tempat 

penggunaan kata-kata itu. 

Jika dilihat dari kemampuan pengguna bahasa, ada beberapa hal yang 

mempengaruhi pilihan kata, diantaranya : 

1. Tepat memilih kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang 

‘diamanatkan’ 

2. kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai 

dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk 

menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa pembacanya. 

3. menguasai sejumlah kosa kata (perbendaharaan kata) yang dimiliki 

masyarakat bahasanya, serta mampu menggerakkan dan mendayagunakan 

kekayaannya itu menjadi jaring-jaring kalimat yang jelas dan efektif. 

 Adapun fungsi Pilihan kata atau Diksi adalah Untuk memperoleh keindahan 

guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas, jika pilihan 

kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak 

menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan 

pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak 

suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih 

indah. Dan juga dengan adanya diksi oleh pengarang berfungsi untuk mendukung 

jalan cerita agar lebih runtut mendeskripsikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan latar 
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waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Syarat-syarat ketepatan 

kata diksi menurut Keeap (2006) sebagai berikut: 

1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotosi 

2. Membedakan kata-kata  yang hampir brsinonim dengan cermat 

3. Membedakan kata-kata yang mirip ejaannya 

4. Membedakan kata-kata yang berakhiran asing atau bersufiks bahasa asing 

5. Membedakan kata depan secara idiomatik 

6. Membedakan kata umum dan kata khusus 

7. Mengetahui perubahan makna yang terjad ipada kata-kata tertentu yang telah 

dikenal 

8. Perhatikan kelangsungan pilihan kata. 

 

2. Makna Denotaif dan Konotatif   

 makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna 

alam wajar ini adalah  makna yang sesuai dengan apa adanya.. Denotatif adalah 

suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. 

Makna konotatif adalah makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap 

pribadi dan dikaitkan dg kondisi dan situasi tertentu. 

Contoh :  

Kata makan : bermakna memasukkan sesuatu kedalam (D) 

Kata makan : bermakna untung (k) 

Kata kamar kecil : bermakna kamar yg berukuran kecil (D) 

Kata kamar kecil : bermakna WC (k) 

Banting tulang, keras kepala, panjang tangan, sakit hati, dll 

 Makna  konotatif dan makna denotatif berhubungan erat dengan kebutuhan 

pemakaian bahasa. Makna denotatif ialah arti harfiah suatu kata tanpa ada satu 

makna yang menyertainya sedangkan makna konotatif adalah makna kata yang 

mempunyai tautan pikiran,  peranan ,dll, yang meninbulkan nilai rasa tertentu. kata-

kata yang dipakai secara kiasan pada suatu kesempatan penyampaian seperti ini 

disebut Idiom atau ungkapan. Semua bentuk idiom atau ungkapan tergolong dalam 

kata yang bermakna konotatif. Kata-kata ungkapan adalah sebagai berikut::  keras 

kepala, panjang tangan, sakit hati, dll. Kata ikan memiliki acuan yang lebih luas 

daripada kata mujair atau emas.  

 

3. Makna Umum dan Makna Khusus 

 Kata ikan  memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawes. 

Ikan tidak hanya mujair atau tidak hanya tawes, tetapi ikan terdiri atas beberapa, 
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seperti gurame, lele,sepat, patin, dll. Dalam hal ini, kata yang acuannya lebih luas 

disebut kata umum, sedangkan kata yang acuannya lebih khusus disebut kata 

khusus, seperti gurame, lele, tawes, dan ikan mas. Pasangan kata umum dan 

khusus harus dibedakan dalam pengacuan yang generik dan spesifik. 

 

4.  Kata Konkret dan kata abstrak 

Kata konkret :  Kata yang acuannya semakin mudah diserap pancaindra. 

                         Contoh : Meja, kursi , hangat, wangi, suara. 

Kata abstrak :  Yang tidak mudah diserap panca indra, kata abstrak digunakan untuk 

mengungkapkan gagasan. 

 

5. Sinonim dan Antonim 

Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna 

yang sama tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada 

kesamaan atau kemiripan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan 

pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat itu tidak membosankan. 

Dalam pemakaiannya bentuk-bentuk  kata yang bersinonim akan menghidupkan 

bahasa seseorang dan mengkonkretkan bahasa seseorang sehingga kejelasana 

komunikasi (lewat bahasa itu) akan terwujud. Dalam hal ini pemakai bahasa dapat 

memilih bentuk kata mana yang paling tepat untuk dipergunakannya, sesuai dengan 

kebutuhan dan situasi yang dihadapinya. 

Penggunaan bahasa dengan menggunakan sinonim kata tidak membosankan. 

Contoh : cerdas-cerdik, agung-besar-raya, wafat-meninggal-wafat-mati, dll. 

Antonim merupakan ungkapan (berupa kata, frase, atau kalimat) yang 

maknanya dianggap kebalikan dari makna /ungkapan lain. Contoh: Kata 

bagus berantonim dengan kata buruk; kata besar berantonim dengan kata 

kecil. 

 

6. Anomali 

 Pembahasan anomali berhubungan dengan bentuk serapan dari 

bahasa asing ke dalambahasa Indonesia dalam bentuk yang tidak teratur.  

Penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa(anomali): dikatakan anomali 

apabila kata tersebut tidak sesuai antara ejaan dan pelafalannya. Beberapa 

kata dalam bahasa Indonesia  merupakan kata yang mengandung unsur 

anomali. 

Misalnya pada kata-kata berikut. 
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Bahasa Indonesia Bahasa Asal 

bank 

intern 

quran 

jumat 

bank (Inggris ) 

intern (Inggris ) 

qur’an (Arab) 

jum’at (Arab) 

 

Jika diamati dari lafal yang dikeluarkan dari mulut dengan ejaan yang 

tertera,  kata-kata di atasa tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu 

bank=(nk), jum’at=(’). Kata-kata di atas  mengalami perubahan dari segi 

pelafalan  dalam bahasa Indonesia. Meskipun   demikian,  ada juga  kata-kata 

asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia secara utuh tanpa mengalami 

perubahan penulisan yang memiliki kemungkinan untuk dibaca sebagaimana 

aslinya, sehingga timbul anomali, sebagaimana contoh berikut. 

 

Bahasa Indonesia Bahasa Asal 

expose 

export 

         exodus 

expose 

export 

exodus 

 

Kadang-kadang kata asing terbentuk dari dua bagian (morfem 

sebagaimana dibahas dalam bab pembentukan kata), misalnya  

individualisme  terbentuk dari morfem individu dan isme, ini merupakan 

bentukan sebagaimana dalam bentuk aslinya. Bentuk-bentuk seperti ini  

penyerapannya dilakukan secara utuh, misalnya  pada kata-kata berikut. 

Bahasa Indonesia Bahasa Aslinya 

federalisme 

liberalisme 

spritualisme 

miniatur 

bilingual 

dedikasi 

refleksi 

edukasi 

federalism (Inggris ) 

liberalism (Inggris ) 

spiritualism (Inggris ) 

miniature (Inggris ) 

bilingual (Inggris ) 

dedication (Inggris ) 

reflection (Inggris ) 

education (Inggris ) 

 

7.  Penggunaan Kata yang Hemat 
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 Salah satu ciri pemakaian bahasa yang efektif adalah pemakaian bahasa 

yang hemat kata, tetapi padat isi. Namun, dalam komunikasi sehari-hari sering 

dijumpai pemakaian kata yang tidak hemat (boros).  

Contoh :  

Boros       Hemat 

sejak       sejak atau dari 

agar       agar atau supaya 

demi untuk      demi atau untuk 

adalah       adalah atau merupakan 

mempunyai pendirian     berpendirian 

melakukan penyiksaan    menyiksa 

menyatakan persetujuan    menyetujui 

8.  Makna  Ilmiah dan Makna Populer 

Makna  ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makna  ilmiah biasa digunakan 

oleh kaum pelajar dalam berkomunikasi maupun dalam tulisan-tulisan ilmiah 

seperti karya tulis ilmiah, laporan ilmiah, skripsi, tesis, desertasi. Selain itu 

digunakan pada acara-acara resmi. Kata popular adalah kata yang biasa 

digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. 

Berikut adalah contoh dari kata-kata dalam ragam ilmiah dan 

padanannya dalam ragam populer. 

Kata Ilmiah Kata Populer 

Konsentrasi 

Analogi 

Kolaborasi 

Akurasi 

Validasi 

Final 

Diskriminasi 

Elaborasi 

Prediksi 

Kontradiksi 

Konfirmasi 

Format 

Anarki 

Biodata 

Pemusatan 

Kiasan 

Kerja sama 

Ketepatan 

Kesahihan 

Akhir 

Perbedaan 

             Penggarapan          

 Ramalan 

Pertentangan 

            Pembenaran             Ukuran 

Kekacauan 

Biografi singkat 

Daftar pustaka 
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Bibliografi 

 

1. Kesalahan Pemilihan Kata 

Kesalahan pemilihan kata, baik dalam ujaran  maupun lisan oleh 

pembicara atau penulis,  berpengaruh dalam penerimaan makna yang 

diterima  oleh pendengar atayu pembaca. Berikut adalah contoh kesalahan 

dalam pembentukkan kata, yang sering ditemukkan dalam bahasa lisan 

maupun tulis. 

Jenis Contoh kesalahan Perbaikan 

Kesalahan penggunaan awalan men Merubah  Mengubah  

Kesalahan penggunaan awalan ber- 

 

Berrenang 
Bercermin 
 

Berenang 
Becermin  
 

Kesalahan penulisan bentukan  
terikat  

 

Maha Kasih 
Mahapengasih 
Mahaesa  
Mini market 
Antar kota 
Non blok 
Anti korupsi 
 
  

Mahakasih 
Maha Pengasih 
Maha Esa  
Minimarket 
Antarkota 
Nonblok 
Antikorupsi 
 

Peluluhan bunyi /c/ 

 

Menyintai  
 
 

Mencintai  

Pengimbuhan awalan meN-  
bunyi /s/, /k/, /p/, dan /t/ yang  
luluh 

 

1) Mencontek 
2) Mengkonsumsi   
3) Mempesona  
4) Menterjemahkan  

1) Menyontek 
2) Mengonsumsi  
3) Memesona  
4) Menerjemahkan   

Pengimbuhan awalan  peN- pada 
bunyi /s/, /k/, /p/, dan /t/ yang 
 tidak luluh 

1) Pernyakit 
2) Pengkoleksi 
3) Pempoles 
4) Penterjemah  

 

1) Penyakit  
2) Pengoleksi  
3) Pemoles 
4) Penerjemah    

Awalan me- yang keliru  
dengan pemakaian akhiran –ir 

Mengorganisir 
Mengkoordinir  
Menetralisir  
Melegalisir  
 

Mengorganisasi  
Mengkoordinasikan  
Menetralisasi  
Melegalisasi  

Kesalahan penggunaan kata depan 
 di, ke, dari, bagi, pada, dan  
daripada dalam  kalimat 

 

1) Saya telah menyelesaikan  
semua pekerjaan dikantor. 

2) Semua menangis di saat 
kepergiannya. 

3) Dulu mereka sering  datang  
kerumah. 

4) Andi lebih cerdas dari Ani. 
5) Bagi siswa yang telat harap 

 lapor ke kantor. 
6) Mereka mengemis pada setiap 

 rumah. 
7) Selain daripada itu, …. 
8) Kebersihan adalah sebagian daripada 

iman  

1) Saya telah menyelesaikan  
semua pekerjaan di kantor. 

2) Semua menangis pada  saat 
kepergiannya. 

3) Dulu mereka sering  datang ke  
rumah. 

4) Andi lebih cerdas daripada Ani. 
5) Siswa yang telat harap lapor ke 

 kantor. 
6) Mereka mengemis di  setiap rumah. 
7) Selain itu, …. 
8) Kebersihan adalah sebagian dari  iman.  

Penggunaan kata yang hemat *dibahas lebih mendalam pada subbab kalimat efektif 
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2. Penggunaan Definisi dalam Pemilihan Kata 

Definisi adalah suatu pernyataan yang menerangkan pengertian suatu 

hal atau konsep istilah tertentu. Dalam hal membuat definisi hal yang tidak 

boleh dilakukan adalah mengulang kata yang kita definisikan. 

Contoh definisi: 

Majas personifikasi adalah kiasan yang menggambarkan binatang, tumbuhan 

dan benda-benda mati seakan hidup selayaknya manusia, seolah punya 

maksud, sifat, perasaan dan kegiatan seperti manusia. Definisi terdiri dari: 

1) Definisi Nominalis 

Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain 

yang lebih umum dimengerti. Biasanya digunakan untuk membuka suatu 

pembicaraan atau diskusi. 

 

2) Definisi Realis 

Definisi realis adalah penjelasan tentang isi yang terkandung dalam 

sebuah istilah, bukan hanya menjelaskan tentang istilah. Defiisi realis terbagi 

atas :  

(1) Definisi esensial, yaitu penjelasan dengan cara menguraikan 

perbedaan antara penjelasan dengan cara menunjukkan bagian-bagian 

suatu benda(definisi analitik) dengan penjelasan dengan cara 

menunjukkan isi dari suatu term yang terdiri atas genus dan 

diferensia(definisi konotatif). 

(2) Definisi diskriptif, yaitu pejelasan dengan cara menunjukkan sifat-sifat 

khusus yang menyertai hal tersebut dengan penjelasan dengan cara 

menyatakan bagaimana suatu hal terjadi. 

 

3) Definisi praktis 

Definisi praktis adalah penjelasan tentang suatu hal yang dijelaskan dari segi 

kegunaan atau tujuan. Definisi praktis terbagi atas tiga macam, yaitu :  

 Definisi operasional, yaitu penjelasan dengan cara menegaskan 

langkah-langkah pengujian serta menunjukkan bagaimana hasil yang 

dapat diamati. 
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 Definisi fungsional, yaitu penjelasan sesuatu hal dengan cara 

menunjukkan kegunaan dan tujuannya. 

 Definisi persuasif, yaitu penjelasan dengan cara merumuskan suatu 

pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain, bersifat membujuk 

orang lain. 
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BAB 6 
 

KALIMAT EFEKTIF 
 
 
 

B.  Kalimat Efektif 

Kalimat dalam suatu karangan bukan sekadar untaian kata yang 

berstruktur dan mengandung gagasan atau pesan. Kalimat dalam karangan 

dan juga dalam berbicara adalah kalimat yang hidup. Kalimat yang dapat 

berinteraksi dengan pembaca. Kalimat dalam karangan adalah kalimat yang 

mewakili penulis. Kalimat yang demikian itulah yang disebut kalimat efektif 

dan benar-benar memenuhi fungsinya sebagai mediatur antara penulis dan 

pembaca. Dengan kalimat yang demikian, pembaca seolah-olah berinteraksi 

langsung dengan penulis. Sebuah kalimat terdiri atas isi dan bentuk. Yang 

dimaksud dengan isi ialah pikiran penulis, sedangkan bentuk adalah kata-kata 

yang mewakili pikiran penulis. Jadi, isi dan bentuk menjadi kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dalam sebuah bangun kalimat. Itulah sebabnya kalimat 

efektif selalu memperhatikan adanya kesatuan pikiran dan kepaduan sebagai 

syarat minimal. Selain itu, kalimat efektif juga harus menonjolkan pikiran 

utama dengan memperhatikan penekanan, kesejajaran, kehematan, 

keterbacaan, dan kevariasian. Kalimat efektif merupakan kalimat yang bukan 

hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif gramatikal, dan senantiasa saja, 

tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan 

daya khayal pada diri pembaca. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang 

‘nyambung’ dan dapat menimbulkan ‘kesegaran’ bagi pembaca atau 

pendengar tuturan. Itu artinya kalimat efektif adalah kalimat yang 

mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat 

dipahami dan dimengerti oleh orang lain. 

Ada dua pikiran bahasan yang harus dipahami mengenai kalimat 

efektif, yaitu persyaratan kalimat efektif dan kiat mengembangkan kalimat 

efektif. 
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1.  Persyaratan Kalimat Efektif 

 Kalimat efektif dapat diwujudkan dengan memperhatikan persyaratan 

yang berlaku.  

a. Persyaratan Kebenaran 

 kalimat efektif terikat pada kaidah struktur. dengan keterikatan itu, 

kalimat efektif dituntut memiliki struktur yang benar. Struktur itu dapat dilihat 

pada hubungan antar unsur kalimat. Contoh 1) Berikut bukanlah kalimat 

karena tidak mengikuti kaidah struktur. contoh 2) adalah kalimat yang masih 

mengandung kesalahan struktur. contoh 3) adalah kalimat yang mengikuti 

kaidah struktur tanpa kesalahan. 

(1) Saya sarankan sudag agar rapat ditunda pelaksanaannya agar anggota 

semuanya hadir. 

(2) Saya sudah sarankan agar rapat ditunda pelaksanaannya agar anggota 

semuanya  hadir. 

(3) Sudah saya sarankan agar pelaksanaan rapat ditunda agar semua 

anggota dapat Hadir. 

Kalimat  yang berstruktur benar adalah kalimat yang unsur-unsurnya 

memiliki hubungan yang jelas. Dengan hubungan fungsi yang jelas itu, makna 

yang terkandung di dalamnya juga jelas. pada tataran kalimatm unsur-unsur 

yang memiliki fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan 

juga harus jelas.  

Contoh: 

- Kepada hadirin dimohon berdiri (hubungan ketiga unsur fungsi tidak 

jelas, karena tidak dapat dicari fungsi subjeknya . kalimat akan 

menjadi logis bila menghilangkan  preposisi kepada, hubungan 

fungsi antar unsur menjadi jelas.  

contoh: 

- Hadirin dimohon berdiri. 

-  Hadirin kami mohon berdiri. 

 

b. Persyaratan Kecocokan 

 Persyaratan kecocokan adalah persyaratan yang mengatur ketepatan 

kalimat dalam konteks.  
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Contoh:  

1)  belum ada hujan  di daerah yang mengalami kekurangan air itu. Gerimis 

pun    tak pernah ada. (benar) 

2) sudah lama tidak hujan. Gerimis pun tak pernah ada.(benar) 

3) kemungkinan akan ada hujan bulan ini. Gerimis pun tak pernah ada.(salah) 

4) pada musim kemarau hanya ada satu atau dua kali hujan, gerimis pun tak   

    pernah ada.(salah) 

 kita dapat memanfaatkan struktur informasi dalam melihat kecocokan 

tersebut. Jika dalam tuturan pendahulu ada informasi yang sudah diketahui 

bersama. Informasi itu harus dipahami sebagai informasi. 

 

 

2.  Kiat Penyusunan Kalimat Efektif 

 Kiat untuk menimbulkan kemmpuan sebuah kalimat menjadi kalimat 

efektif. Kiat-kiat itu perlu dipahami agar kalimat dalam tulisan menjadi efektif 

1. Kiat pengulangan.  

 Dalam menghasilkan kalimat efektif, kiat digunakan untuk 

memperlihatkan bagian yang dipentingkan dalam kalimat. Dengan 

pengulanagn itu, bagian kalimat yang diulang menjadi menonjol. Pengulangan 

itu dapat diperlihatkan dalam sebuah kalimat seperti contoh:  

(1)  untuk menguasai kemahiran menulis diperlukan penerapan, 

penerapan, dan sekali  lagi penerapan. 

(2) Anda berdarah seniman. Anda punya bakat seni. Anda akan menjadi 

seniman jika Mau.  

Pengulangan dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Dengan 

cara begitu, kita dapat mengungkapkan suatu hal dengan bentuk yang 

bervariasi. Variasi itu selain untuk menonjolkan informasi, juga penting untuk 

untuk membuat tuturan menjadi lebih segar.  

2) Pengedepanan 

 Dalam penyimpanan informasi, pengedepanan itu lazim untuk 

menunjukkan bahwa hal yang dikedepankan itu penting. Hal itu dapat 

dipahami karena penerima tutur akan terpusat pada bagian yang diterima 

pertama daripada bagian yang lain. Oleh sebab itu, jika ada kepentingan 
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menonjolkan informasi bagian yang berisi informasi itu ditampilkan pada 

bagian awal kalimat. 

Contoh:  Mixagrip melenyapkan batuk dengan melegakan tenggorokan Anda.  

 

3) Penyejajaran 

 Penyejajaran itu menimbulkan kesan bahwa unsur disejajarkan itu 

penting. Hal itu dapat dpahami karena unsur yang disejajarkan itu tampak 

menonjol.  

Contoh: yang dilakukannya selama ini di kampung adalah mengurus harta 

mengerjakan sawah, menjenguk sanak famili, dan membersihkan 

kuburan nenek. 

4) Pengaturan variasi kalimat 

 Variasi itu dapat dikenakan pada dua hal, yakni variasi struktur dan 

variasi jenis. Variasi struktur memiliki kemungkinan struktur aktif-pasif, struktur 

panjang-pendek. Variasi jenis memiliki kemungkinan jenis kalimat berita, 

kalimat tanya, dan kalimat seru.  

Contoh:  variasi standar 

- Beberapa waktu lalu saya membeli peralatan masak yang canggih. 

Alat itu sekarang saya gunakan setiap hari. 

Contoh: variasi jenis 

- Anda harus berani menghadapi beberapa penyelewengan. Jangan 

ragu-ragu! Jangan ragu-ragu! Jangan takut-takut! Anda adalah 

calon pemimpin masa depan 
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BAB 7 

KALIMAT INTI 

 

A. Kalimat Inti 

Kalimat inti merupakan kalimat yang dikembangkan untuk menjadi 
paragraf. Paragraf dapat diartikan unit dasar dari sebuah tulisan yang di 
dalamnya terdapat sekelompok kalimat yang berhubungan untuk 
mengembangkan sebuah ide pokok. Dengan kata lain, paragraph 
merupakan kumpulan kalimat yang membentuk kesatuan ide/gagasan. 
Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah susunan 
kalimat yang membentuk satu kesatuan dan saling berkaitan dalam 
mendukung satu pokok pembicaraan. 

Paragraf yang baik minimal memiliki tiga bagian utama.   Pertama, 
kalimat topik/kalimat utama, yakni kalimat yang berfungsi menyatakan ide 
pokok paragraf. Kalimat ini juga membatasi topik kepada satu atau dua 
bidang yang dapat dijelaskan secara lengkap dalam satu paragraf. Bagian 
khusus ini disebut ide pengontrol, yakni hal yang mengontrol kalimat-
kalimat penjelas dan kesimpulan sehingga tidak terlepas dari ide utama 
yang ingin disampaikan. Kedua, kalimat-kalimat penjelas, yakni kalimat-
kalimat yang menjelaskan kalimat topik. Bentuk penjelas ini dapat 
dituangkan dengan menggunakan alasan-alasan, contoh, fakta, atau 
kutipan pada kalimat topik. Ketiga, kalimat kesimpulan, yakni kalimat yang 
berfungsi menyimpulkan kesuluruhan isi yang terdapat dalam paragraf. 
 
2. Alat Pengembang Kalimat 

Alat-alat yang digunakan untuk mengembangkan paragraf lazim 
dikenal dengan istilah koherensi dan kohesi.  Kohesi merupakan 
hubungan pengaitan antarproposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh 
unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang 
membentuk wacana. Dengan kata lain, kohesi ialah penanda kesatuan  
bentuk dalam kalimat. Koherensi berdungsi sebagai kontinuitas dan 
pengulangan elemen tertentu yang melampaui bagian-bagian teks. 
Kontinuitas dan pengulangan tersebut terdapat pada pemahaman teks 
yang melibatkan pengetahuan dan tata bahasa yang selanjutnya 
membentuk representasi mental koherensi teks dalam pikiran artinya 
kohesi ialah penanda kesatuan  makna dalam paragraf. 

Kohesi dan koherensi merupakan konsep kesatuan makna yang 
juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu 
ujaran yang membentuk wacana.  Artinya,  merupakan satu set 
kemungkinan yang terdapat dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' 
itu memiliki kesatuan.  Hal ini berarti bahwa hubungan makna baik, makna 
leksikal maupun makna gramatikal, perlu diwujudkan secara terpadu 
dalam kesatuan yang membentuk teks. Selain itu, dengan adanya kohesi 
dan koherensi dapat memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk kalimat 
untuk membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan 
makna yang terkandung di dalam unsur. Kaedah kohesi ini lebih dikenali 
dalam istilah pengacuan, substitusi, pelesapan, penggabungan, dan 
gramatikal leksikal. 
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Alat-alat gramatikal (bentuk) yang dapat digunakan untuk membuat 
sebuah paragraf menjadi kohesif, antara lain: Pertama, konjungsi, yakni 
alat untuk menghubung-hubungkan bagian-bagian kalimat; atau 
menghubungkan paragraf dengan paragraf. Kedua, menggunakan kata 
ganti dia, nya, mereka, ini, dan itu sebagai rujukan anaforis sehingga 
bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang melainkan menggunakan 
kata ganti. Ketiga, menggunakan elipsis, yaitu penghilangan bagian 
kalimat yang sama yang terdapat kalimat yang lain. 

Selain dengan upaya gramatikal, sebuah wacana yang kohesif dan 
koheren dapat juga dibuat dengan bantuan berbagai aspek semantik 
(makna), antara lain: Pertama, menggunakan hubungan pertentangan 
pada kedua bagian kalimat yang terdapat dalam wacana itu. Kedua, 
menggunakan hubungan generik - spesifik; atau sebaliknya spesifik - 
generik. Ketiga, menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua 
bagian kalimat; atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana. 
Keempat, menggunakan hubungan sebab - akibat di antara isi kedua 
bagian kalimat; atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana. 
Kelima, menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana. 
Keenam, menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian 
kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana. 

Berikut adalah contoh pengembangan paragraf dengan 
menggunakan alat kohesi dan koherensi. 

(1) Paragraf dengan pengembangan dengan menggunakan 
hubungan rujukan  

Di Norwegia, yang dapat turun salju dan ada es hampir 
sepanjang tujuh bulan dalam setahun, ada hukum yang 
mengharuskan semua mobil menggunakan ban yang diberi paku 
baja.  Ban-ban seperti itu banyak mencegah selip dan amat efektif 
dalam keadaan cuaca buruk sekalipun selama jalan-jalan terus 
dibersihkan dari salju lepas. 

Kata (itu) mengacu pada ban yang diberi paku baja. 
  

(2) Paragraf dengan pengembangan dengan cara penggabungan 
Lapisan ozon kian hari kian menipis. Oleh sebab itu, Hutan-

hutan tropis mulai meranggas. Gurun makin luas. Akibatnya, suhu 
bumi meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam makin 
sering datang. Kesimpulannya, bumi makin kritis. 

Kata hubung yang terdapat pada paragraf di atas ialah oleh 
sebab itu dan akibatnya.  Oleh sebab itu, merupakan kata hubung 
subordinatif yang menyatakan sebab. Akibatnya, merupakan kata 
hubung yang menyatakan akibat. Selain dua  kata hubung ini, 
terdapat juga kata hubung dalam paragraf,  adalah dan, akan 
tetapi, atau, jika, oleh karena itu.  Dan, merupakan kata hubung 
koordinatif yang menyatakan mengumpulkan. Akan tetapi, 
merupakan kata hubung koordinatif yang menyatakan perlawanan 
atau pertentangan. Atau, merupakan kata hubung koordinatif yang 
menyatakan pemilihan. Jika, merupakan kata hubung subordinatif 
yang menyatakan syarat.  
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(3) Paragraf dengan pengembangan dengan menggunakan 
hubungan pronominal (kata ganti)  

Jumlah anak jalanan di kota-kota besar semakin hari 
semakin bertambah. Mereka memenuhi jalan-jalan utama di pusat 
kota dengan segala tingkah dan aksinya. Berbagai macam cara 
mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di jalanan, dari cara 
yang sopan hingga yang paling brutal. Mereka berkeliaran di jalan 
dan mencari hidup dengan cara meminta-minta.  
 
Kata mereka pada paragraph di atas merupakan kata ganti dari 
anak jalanan. Penggunaan pronomina ini menjadi alat penghubung 
antarkalimat sehingga dapat membentuk kesetalian dalma 
paragraf. 
 

(4) Paragraf dengan pengembangan dengan cara pengulangan 

Setiap kali turun salju di Inggris beberapa jalan luar kota 
mungkin tertutup es hitam.  Di Norwegia, yang dapat turun salju 
dan ada es hampir sepanjang tujuh bulan dalam setahun, ada 
hukum yang mengharuskan semua mobil menggunakan ban yang 
diberi paku baja.   
Pada paragraf ini, terdapat beberapa kata yang mengalami 
pengulangan, yaitu salju, jalan, ban, es, paku. Dengan demikian, 
pada dasarnya penulis dan pembaca sama-sama sudah mengerti 
tentang penggunaan kata “es hitam” itu seperti apa, bisa jadi es 
hitam diartikan sebagai tumpukan es sangat pekat karena lebatnya 
salju yang turun di daerah tersebut. 

1) Pola-pola Pengembangan Paragraf 
Sebagaimana telah dibahas pada subbab definsi paragraf, salah 

satu bagian paragraf ialah kalimat penjelas.  Ini berfungsi sebagai kalimat-
kalimat yang menjelaskan kalimat topik.  Bentuk penjelas ini dapat 
dituangkan dengan menggunakan definisi, alasan-alasan, contoh, fakta, 
kutipan, dan lain-lain, pada kalimat topik. Bentuk-bentuk inilah yang 
selanjutnya berfungsi sebagai konten karakteristik pola-pola 
pengembangan paragraf. 

 
(1) Pengembangan Definisi  

Tahukan Anda yang dimaksud dengan sistem bilangan? 
Sistem  bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari 
suatu item. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh 
manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan 
yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besara. 
Sistem ini banyak digunakan oleh manusia karena manusia 
mempunyai 10 buah jari untuk dapat membantu perhitungan 
dengan sistem desimal.  
 
Paragraf ini dikembangkan denga menggunakan kalimat-kalimat 
penjelas berupa definisi. Topik yang dibahas ialah sistem bilangan.  
 

(2) Pengembangan sebab akibat  
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Banyak generasi sekarang menjadi remaja yang selalu 
melupakan waktu. Jika saja mereka tahu, waktu adalah sesuatu  
yang bermaanfaat untuk diri mereka sendiri.  Hal ini disebabkan 
mereka selalu membuang-buang waktu yang tidak penting untuk 
diri mereka ke depannya. Mereka juga cenderung bermalas-
malasan. Akibatnya, mereka tidak memikirkan apa yang akan 
terjadi pada masa depan mereka. 

 
(3) Pola Klasifikasi  

Klasifikasi tumbuhan merupakan suatu cara sebagai 
pembentukan kelas-kelas, kelompok, atau unit melalui pencarian 
keseragaman dalam keanekaragaman tumbuhan. Klasifikasi 
tumbuhan dapat membantu dalam mengetahui jenis-jenis 
tumbuhan, hubungan antar tumbuhan, dan kekerabatan 
antartumbuhan yang beraneka ragam.  Pada  prinsipnya, 
kesamaan-kesamaan atau keseragaman itulah yang dijadikan 
dasar dalam mengadakan klasifikasi, yakni klasifikasi berdasarkan 
lingkungan hidupnya, seperti tumbuhan air, tumbuhan darat, 
tumbuhan dataran tinggi, tumbuhan dataran rendah, atau 
berdasarkan kegunaannya seperti tumbuhan sandang dan obat-
obatan. 

 
(4) Pola Perbandingan  

   Seorang  pengusaha harus memiliki modal untuk 
membangun usahanya. Seorang pengusaha besar biasanya 
memiliki modal yang besar dalam membangun usahanya. Berbeda 
halnya dengan pengusaha kecil, biasanya memiliki modal yang 
kecil dalam membangun usahanya. Baik itu bermodal besar 
maupun bermodal kecil, seorang pengusaha, baik besar maupun 
kecil, diarahkan untuk mengolah dan mengatur modal tersebut agar 
mendapatkan keuntungan yang hendak dicapai. Artinya, bagi 
pengusaha yang bermodal kecil, jika berani mengambil resiko, 
rintangan dan tantangan dalam mengembangkan usahanya, akan 
dapat menjadi seorang pengusaha yang besar.  
 

(5) Pola Proses  
Berikut ialah cara membuat masakan telur mata sapi tumis 

kecap. Untuk awal, buat dua buah telur mata sapi (diceplok). 
Setelah matang, angkat dan taruh di atas piring. Panaskan 
margarin, tumis bawang putih dan bawang merah serta cabai 
merah, hingga layu. Tuangkan kecap manis dan merica bubuk, 
tambahkan air, aduk hingga mendidih. Setelah air mendidih, 
masukan kembali telur ceplok ke dalam wajan, aduk sebentar saja. 
Masakan lezat ini diangkat dan siap disajikan.  

(6) Pola Contoh  
Pohon pisang merupakan pohon yang banyak fungsinya. 

Adapun yang sering kita ambil fungsinya adalah buah. Selain 
buahnya, daun dan batangnya dapat dimanfaatkan. Daun pisang 
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digunakan untuk membungkus, sedangkan batangnya 
dimanfaatkan untuk membuat hiasan dalam pernikahan. 
 

(7) Pola Analogi  

Seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. 
Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterimanya 
seperti kertas dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan 
pemiliknya. Jika  bayi dididik dengan baik, seperti kertas,  ia akan terisi 
dengan hal-hal yang bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. 
Jadi, membentuk kepribadian baik seorang anak ibarat menulisi kertas 
putih dengan hal-hal yang bermanfaat  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB 8 

KARANGAN 

 

A. Pengertian topik Karangan 

 Kegitan menulis adalah suatu kegiatan yang memerlukan proses. Tulisan 

ilmiah, seperti makalah, tidak dapat dilakukan sekali jadi, tetapi melalui tahap, 1) pra-

penulisan, 2) penulisan, 3) pasca penulisan kegitan pra-penulisan terdiri atas (1) 

menentukan topik, (2) menentukan tujuan, dan (3) memilih bahan, kemudian 

dilanjutkan dengan menyusun sebuah kerangka karangan. Sedangkan pada tahap 

penulisan, penulis mengembangkan kerangka karangan untuk menjadi draf tulisan, 

pada tahap ini penulis melakukan evaluasi atau mengedit, draf tulisan tersebut baik 

isi, ejaan, maupun format penulisan untuk selanjutnya dikemas sebagai tulisan yang 

utuh. 

 Secara sempit topik dapat disebut sebagai hal pokok yang dibicarakan. 

Secara luas topik dapat dinyatakan sebagai hal pokok yang dituliskan atau 

diungkapkan dalam karangan. Topik biasa terdiri dari satu atau dua kata yang 

singkat, dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. 

Persamaannya adalah baik topik maupun tema keduanya sama-sama dapat 

dijadikan sebagai judul karangan. Sedangkan perbedaannya ialah topik masih 

mengandung hal yang umum, sementara tema akan lebih spesifik dan lebih terarah 

dalam membahasan suatu permasalahan. 
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B. Kriteria Pemilihan Topik 

 Sekurang-kurangnya ada enam hal yang harus di[erhatikan sebelum 

menentukan topik tulisan.  Keenam hal itu adalah 1) Kemanfaatan dan kelayakan, 2) 

Kemenarikan, 3) Keaktualan, 4) dikenal dengan baik, 5) Ketersediaan bahan, 6) tidak 

terlalu luas/terlalu sempit. 

1) Kemanfaatan dan Kelayakan Dibahas 

 Ketika akan menentukan topik karangan, penulis harus mempertimbangkan 

manfaat tulisannya bagi pembaca.  Penulis tentu saja harus melakukan analisis 

kebutuhan pembaca. Sebuah topik akan bermanfaat bagi pembaca apabila topik 

itu berkaitan dengan kebutuhan pembacanya. Kemanfaatan dapat pula dilihat dari 

sumbangan topik itu bagi pengembangan ilmu atau profesi yang ditekuni.  

 Selain itu, topik yang dipilih harus layak dibahas. Kelayakan ini baik dipandang dari 

sudut penulis maupun sudut pembacanya. Kelayakan dapat pula dikaitkan dengan 

kenyataan bahwa itu memang memerlukan pembahasan dan sesuai dengan 

bidang yang ditekuni. 

2) Kemenarikan 

 Selain bermanfaat, topik yang dipilih juga harus menarik. Diharapkan topik yang 

dipilih tidak saja menarik bagi penulis, tetapi yang lebih penting lagi adalah Bahasa 

topik itu menarik bagi pembaca. Kemenarikan ini berkaitan erat dengan 

kemanfaatan. Pembaca akan tertarik pada sebuah tulisan jika tulisan itu dirasakan 

pembaca bermanfaat bagi dirinya. 

3) Keaktualan 

Selain bermanfaat dan menarik, topik yang dipilih juga harus berifat aktual. Artinya, 

topik itu merupakan hal yang hangat dibicarakan. Oleh sebab itu, topik terkini 

merupakan topik pilihan utama. 

4) Dikenal dengan baik 

 Topik yang dipilih hendaklah merupakan topik yang tidak asing bagi penulis. Hal ini 

menyangkut penguasaan terhadap topik yang akan ditulisnya. Dengan dikenalnya 

topik itu oleh penulis, diharapkan penulis mengetahui segala sesuatu tentang topik 

itu. 

5) Ketersediaan Bahan 

Ketersediaan bahan ini harus diperhatikan mengingat bahan merupakan hal yang 

penting dalam menulis. Ketersediaan bahan memungkinkan penulis 

mengembangkan topik itu ke dalam tulisan secara luas dan dalam. Sebaliknya, 

jika topik itu tidak didukung oleh ketersediaan bahan, penulis akan mengalami 

kesulitan dalam mengembangkannya. 
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6)  Tidak terlalu luas atau sempit 

Topik yang terlalu luas akan menyulitkan penulis. Konsekuensinya penulis harus 

memiliki pengetahuan yang sebanyak-banyaknya tentang topik itu jika tidak, 

tulisannya menjadi tidak dalam dan luas sehingga membosankan pembaca. 

Sebaliknya, topik yang terlalu sempit juga harus dihindari karena penulis akan 

membahas topik itu secara berulang-ulang sehingga pembaca juga akan 

mengalami kebosanan. 

 

C. Cara Membatasi Topik 

1) Menggunakan Diagram Jarum Jam 

 Diagram ini disebut diagram jarum jam karena bentuk pembatasannya 

menyerupai jarum jam. Cara ini dilakukan dengan menempatkan topik yang masih 

luas sebagai pusatnya. Di sekelilingnya ditempatkan topik-topik yang merupakan 

pembatasan topik itu ditinjau dari berbagai sudut. 

Contoh:                    

    Diagram Jarum 

 

 

2) Diagram Pohon 

 Membaca topik dengan diagram pohon dapat dilakukan dengan 

menggambarkannya sebagai cabang-cabang dan ranting-ranting pohon yang 

terbalik. 

Contoh: 

Diagram Pohon 

 

 

Pertanian 

Ilmu Pertanian 
Pertanian sebagai sumber 

pendapatan Berbagai hasil  pertanian 

Berbagai hasil 

pertanian 

Pertanian sebagai cara 

pembudidayaan 

Pertanian di Indonesia 

Peranan pertanian bagi 

kesejahteraan Cara bertani yang 

baik 

Mahluk Hidup 
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3) Diagram PiramidaTerbalik 

 Cara membatasi topik dengan cara ini hampir sama dengan menggunakan 

diagram pohon karena topik dapat dibatasi tahap demi tahap sehingga terbentuk 

topik yang lebih spesifik. Dari contoh pembatasan topik dengan menggunakan 

diagram piramida terbalik di bawah. Anda memperoleh sebua topik yang lebih kecil 

dan lebih spesifik, yaitu “pembudidayaan mutiara di Maluku Selatan”. 

   

Piramida Terbalik 

 

 

 

 

 

d 

 

 

 

D. Hubungan Topik dan Judul 

 Ketika Anda menggunakan topik yang telah Anda tentukan ke dalam tulisan. 

Anda perlu memberi judul tulisan. Judul tentu saja tidak sama dengan topik, judul 

merupaka nama, titel, atau label bagi sebuah tulisan atau karangan. Sedangkan, 

topik merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap. 

 Judul sebuah tulisan mungkin sama tetapi kadang-kadang tidak selalu sama. 

Pada tulisan/karangan nonfiksi boleh saja judulnya sama dengan topik. Pada tulisan 

Tumbuhan 
Manusia 

Hewan 

Invertebrata Vertebrata 

Ikan 

Reptilia Amfibia Burung 

Mamalia 

Artopoda 

insekta Moluska 

Hutan 

 

Hutan Indonesia 

 

Fauna 

 

 

Burung Cendrawasih 

 

Upaya Pelestarian Burung  

Cendrawasih 

 

 
Di Papua 
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ilmiah, judul harus menunjukkan topiknya sebuah judul tulisan yang baik harus 

memperhatikan persyaratan berikut: 

1) Judul harus sesuai dengan topik atau isi karangan beserta jangkauannya. 

2) Judul harus dinyatakan dalam bentuk frasa (benda) bukan dalam bentuk kalimat. 

3) Judul harus diusahakan sesingkat mungkin 

4) Judul harus dinyatakan secara jelas, dalam arti judul itu, tidak dinyatakan dalam 

Bahasa kias dan tidak menggunakan kata-kata yang mempunyai tafsiran ganda. 

5) Judul dapat dibuat setelah tulisan selesai. 
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BAB 8 

PARAGRAF  

 

A.  Paragraf 

 Sebuah paragraf (dari bahasa Yunani paragrapaos, ‘menulis di samping” atau 

‘tertulis di samping”) adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Awal 

paragraf ditandai dengan masuknya ke baris baru. Terkadang baris pertama 

dimasukkan; kadang-kadang dimasukkan tanpa memulai baris baru.  

 Banyak pendapat ahli bahasa untuk membahas pemahaman tentang 

“paragraf” dan “alinea”. Kedua istilah ini sebenarnya dapat dibedakan. Paragraf dapat 

diartikan sebagai suatu karangan mini, berisi satu kesatuan ide yang “dibangun” dari 

kalimat atau beberapa kalimat yang saling berhubungan, sedangkan alinea adalah 

penanda suatu paragraf, ada alinea menjorok ke dalam, alinea menggantung, dan 

alinea penuh.  

 Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan 

antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai 

karangan singkat, karena dalam bentuk inilah pengarang menggungkapkan ide atau 

pikirannya, sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Dalam 1 

paragraf terdapat beberapa bentuk kalimat. Kalimat-kalimat itu ialah kalimat 

pengenal, kalimat utama (kalimat topik), kalimat penjelas, dan kalimat penutup. 

Kalimat-kalimat ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk suatu 

gagasan. Panjang pendeknya suatu paragraf dapat menjadi penentu seberapa 

banyak ide pokok paragraf yang dapat diungkapkan terdapat paragraf induktif dan 

deduktif. 

 Akan tetapi, panjang pendeknya paragraf tidak mencirikan bahwa paragraf itu 

baik atau tidak. Sebuah paragraf  mungkin terdiri atas sebuah kalimat, bisa juga 

terdiri atas dua buah kalimat. Bahkan terdiri dari lima kalimat. Seluruhnya 

memperbincangkan satu masalah atau sekurang-kurangnya bertalian erat dengan 

masalah itu. Baik atau tidaknya suatu paragraf ditentukan oleh syarat-syarat yang 

harus dipenuhi. 

 

1.  Syarat-Syarat Paragraf 

 Suatu paragraf yang baik yang disebut juga paragraf efektif harus memenuhi 

tiga syarat, yakni (1) Kesatuan, (2) kepaduan, dan (3) Kelengkapan, 

(1) Kesatuan paragraf (Unity) 



74 

 

     Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Paragraf 

dikatakan memiliki kesatuan bila seluruh kalimat yang “membangun” paragraf itu  

membicarakan hal yang sama, satu pokok pikiran. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat 

yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak ada satu pun kalimat 

yang menyimpang dari ide pokok paragraf itu. Bila dalam satu paragraf terdapat dua 

atau lebih ide pokok, maka paragraf tersebut harus dijabarkan menjadi dua atau lebih 

paragraf. Jadi, paragraf memiliki kesatuan bila paragraf itu memiliki satu pokok 

pikiran. 

 

(2) Kepaduan Paragraf (kohesi) 

Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis 

dan melalui  ungkapan-ungkapan (kata-kata) pengait antar kalimat. Urutan yang logis 

akan terlihat dalam  susunan kalimat-kalimat dalam paragraf itu.. Dalam paragraf itu 

tidak ada kalimat yang sumbang atau keluar dari permasalahan yang dibicarakan. 

Kalimat-kalimat yang membangun suatu paragraf harus padu, adanya kekompakan 

hubungan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kekompakan hubungan 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan penanda kohesi atau dengan 

menggunakan keruntutan hubungan semantis. Beberapa penanda kebahasaan yang 

dapat digunakan untuk membangun paragraf, sebagai berikut: 

- Penunjukkan, yaitu penggunaan kata untuk menunjukkan/mengacu atau 

suatu acuan yang sudah disebutkan. Misalnya,  kata itu, tersebut, 

demikian, ini. 

- Penggantian, yaitu penanda hubungan kalimat yang menggunakan kata 

lain yang sudah disebutkan sebelumnya,  

Misalnya: menggunakan kata ganti orang ( dia, mereka) hal itu, begitu, 

begini, sana, sini, itulah. 

- Pelepasan, yaitu melesapkan/menghilangkan unsur suatu kalimat 

berikutnya karena kehadiran unsur itu dapat diperkirakan dan untuk 

penghematan/efektifitas 

- Perangkaian, yaitu penggunaan kata-kata perangkat/transisi untuk 

menghubungkan antarkalimat dalam paragraf. 

Misalnya:  seperti, sebaliknya, walaupun demikian, oleh karena itu. 

- Pengulangan, yaitu mengulangi suatu kata/bentukan yang terdapat dalam 

suatu kalimat pada kalimat selanjutnya. Tujuannya adalah untuk 

penekanan atau pementingan. 

 

(3) Kelengkapan 
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 suatu paragraf yang memiliki satu pokok pikiran yang dikembangkan harus 

memiliki kelengkapan, ada ketuntasan pembicaraan pada paragraf itu. Suatu 

paragraf tidak memiliki kelengkapan bila pada pokok pikiran dinyatakan ada dua 

masalah utama pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi dalam paragraf itu hanya 

dijelaskan satu masalah.  

 

2. Letak Kalimat Topik dalam Suatu Paragraf 

 Suatu paragraf memiliki topik, penjelas, kalimat topik, dan kalimat penjelas. 

Topik suatu paragraf diletakkan dalam suatu kalimat topik. Letak kalimat topik dalam 

suatu paragraf dapat di awal, di akhir, di awal dan di akhir, di tengah, atau diseluruh 

paragraf. 

(1) Letak Kalimat Topik di Awal Paragraf (Paragraf Deduktif) 

 Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal 

paragraf, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. 

Contoh: 

 Pemuda warga desa Tenteram memutuskan melaksanakan jam belajar 

masyarakat dengan tertib. Sebelumnya, banyak anak sekolah yang dibiarkan di luar 

rumah, hanya duduk-duduk di pinggir jalan pada saat jam-jam belajar.  Para pemuda 

mulai mendatangi orang tua dan memberi pengertian pentingnya belajar bagi anak-

anak mereka. Apabila warga menemukan anak-anak mereka sedang kumpul-kumpul 

di pinggir jalan pada saat jam belajar, mereka akan diperingatkan dan diajak untuk 

belajar bersama. Jam belajar masyarakat dimulai pukul 18.00 sampai pukul 20.00. 

(2) Letak Kalimat Topik di Akhir paragraf (Paragraf Induktif) 

 Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi 

penjelasan-penjelasan kemudian diakhiridengan kalimat utama. 

Contoh:  

 PT Lonsum pada awal tahun 2013 ini semakin sulit mendapatkan konsumen. 

Produksinya mulai berkurang, karyawan semakin banyak yang pindah kerja. 

Beberapa karyawan mengeluhkan gaji yang tidak pernah naik, padahal harga barang 

konsumsi terus melambung. Hal ini dimaklumi oleh pimpinan perusahaan dan 

karyawan. Bahkan, dokumen yang menyatakan bahwa pajak perusahaan yang belum 

dibayar pun sudah mulai sampai pada karyawan. Pemilik perusahaan menyadari 

bahwa desain produk mulai usang. Peralatan teknis sudah ketinggalan teknologi dan 

kreativitas baru karyawan yang mendukung kinerja bisnis sudah mengering. Direksi 

dan seluruh karyawan berkesimpulan yang sama, bahwa PT Lonsum telah bangkrut.  

 

(3) Letak Kalimat Di awal dan di Akhir Paragraf (Paragraf campuran) 
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 Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang mempunyai kalimat pokok 

pada awal dan akhir paragraf. Dalam jenis paragraf ini, terdapat kalimat-kalimat 

penjelas yang berada di antara kedua kalimat pokok di awal dan di akhir paragraf 

tersebut. Dengan begitu akan terbentuk sebuah paragraf yang terdiri tiga bagian yang 

bersifat umum-khusus-umum.  

Contoh: 

 Pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah yang 

kuat,murah, dan sehat. Pihak dari pekerjaan umum sudah lama menyelidiki bahan 

rumah yang murah, tetapi kuat. Tampaknya bahan perlit yang diperoleh dari batuan 

gunung beapi sangat menarik perhatian para ahli. Bahan ini tahan api dan air tanah. 

Usaha ini menunjukan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah yang kuat, 

murah dan sehat untuk memenuhi kebutuhan rakyat. 

 

3.  Pengembangan Paragraf 

 Pengembangan paragraf berkaitan erat dengan kemudahan pemahaman 

terhadap paragraf tersebut. Paragraf yang dikembangakan dengan baik akan 

memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami maksud/isi paragraf 

tersebut. Sebaliknya, pembaca akan mengalami kesulitan memahami maksud suatu 

paragraf karena paragraf itu tidak dikembangkan dengan baik. 

Paragraf dapat dikembangkan dengan beberapa model, yaitu: 

1. Paragraf klasifikasi 

2. Paragaraf definisi 

3. Paragraf perbandingan 

4. Paragraf klimaks dan antiklimaks 

5. Paragraf deduksi 

6. Paragraf induksi 

 

4. Pengait Paragraf 

  agar paragraf menjadi padu digunakan pengait paragraf, berupa  

1. ungkapan penghubung transisi 

2. kata ganti,  

 3. kata kunci (pengulangan kata yang dipentingkan) 

 

Contoh : Ungkapan Penghubung Transisi 

 1. hubungan tambahan : lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula,  

        di samping  itu, lalu, Berikutnya, dll 
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 2. hubungan pertentangan : akan tetap, namun, bagaimanapun,  

       walaupun,  demikian,   Sebaliknya, dll 

3. hubungan perbandingan : sama dengan, dalam hal yang demikian,  

       sehubungan dg itu. 

4. hubungan akibat  : oleh sebab itu, jadi, akibatnya, oleh karena 

      itu, maka, dll. 

5. hubungan tujuan  : untuk itu, untuk maksud itu. 

6. hubungan singkatan : singkatnya, pendeknya, akhirnya, pada  

      umumnya,  dll. 

7. hubungan waktu  : sementara itu, segera setelah itu,   

      beberapa  saat kemudian. 

8. hubungan tempat  : berdekatan dg itu. 

 

Contoh : kata ganti orang 

1. Saya, aku, ku, kita, kami (kata ganti orang pertama)  

2. engkau, kau, kamu, mu, kamu, sekalian (kata ganti orang kedua) 

3. dia, ia, beliau, mereka, dan nya (kata ganti orang ketiga) 
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BAB 

ESAI ILMIAH 

 

A. Pengertian Esai 

Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara 

sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Pengarang esai disebut 

esai. Esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan formal. 

Esai informal mempergunakan bahasa percakapan, dengan bentuk sapaan 

saya dan seolah-olah ia berbicara langsung dengan pembaca. Adapun esai 

yang formal pendekatannya serius. Pengarang mempergunakan semua 

persyaratan penulisan. 

Pengertian Esai, dalam Bahasa Indonesia-menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), esai adalah suatu karangan atau tulisan yang 

membahas suatu masalah secara sekilas dari sudut pandang pribadi 

penulisnya. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa esai 

adalah tulisan yang mengandung opini dan sifatnya subjektif atau 

argumentatif. Pandangan-pandangan pribadi tersebut haruslah logis dan 

dapat dipahami dengan baik. Tidak hanya itu, argument yang disampaikan 

dalam esai harus didukung oleh fakta, sehingga esai tersebut tidak menjadi 

tulisan yang fiktif atau imajinasi sang pengarang belaka. Tujuan ditulisnya 

sebuah esai yaitu untuk membuat masyarakat yakin terhadap sudut pandang 

penulis mengenai suatu isu. Oleh sebab itu, wajib adanya data atau fakta 

yang mendukung. 

 
Ada enam tipe esai, yaitu : 

1. Esai Deskriptif. Esai jenis ini dapat menulis subjek atau objek apa saja 

yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan 

sebuah rumah, sepatu, tempat rekreasi dan sebagainya. 

2. Esai Tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam media massa dan majalah. 

Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan 

pandangan dan sikap media massa/majalah tersebut terhadap satu 

topik dan isyu dalam masyarakat 

3. Esai Watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan 

beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para 
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pembaca. Lewat watak itu pembaca dapat mengetahui sikap penulis 

terhadap tipe pribadi yang dituangkan. Penulis tidak menuliskan 

biografi.  

4. Esai Pribadi, hampir sama dengan esai watak. Akan tetapi esai pribadi 

ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan 

menyatakan Saya adalah saya.  

5. Esai Reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal. Penulis 

mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati 

beberapa topik yang penting berhubungan dengan kehidupan, misalnya 

politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi.  

6. Esai Kritik. Dalam esai kritik penulis memusatkan diri pada uraian 

tentang seni, misalnya, lukisan, tarian,teater, kesusasteraan. Esai kritik 

bisa ditulis tentang seni tradisional, pekerjaan seorang seniman pada 

masa lampau. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang 

pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni.  

1. Bagian Esai 

    Sebuah esai dasar bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi 

bahasan dan pengantar tentang yang akan dinilai oleh si penulis 

tersebut. 

2. Tubuh esai yang menyajikan seluruh informasi. 

3. Bagian akhir yang memberikan kesimpulan dengan menyebutkan 

kembali ide pokok, ringkasan dari tubuh esai. 

 

2. Ciri-ciri Esai 

1. Berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, 

menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. 

2. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu dua jam. 

3. Memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan 

membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya 

dengan gaya penulis lain. 

4. Selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan 

menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis, 
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5. Memenuhi keutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang 

tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan, dan memenuhi syarat-

syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan sampai ke 

pengakhiran. 

6. Mempunyai nada pribadi atau bersifat individu, yang membedakan esai 

dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Ciri personal dalam 

penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang 

pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan kepada pembaca. 

 

3. Langkah-langkah pembuatan esai 

Jika dipetakan mengenai langkah-langkah membuat esai, bisa 

mencakup sebagai berikut: 

1. Menentukan tema atau pembahasan 

2. Membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas 

3. Menuliskan pendapat kita sebagai penulisnya dengan kalimat yang 

singkat dan jelas 

4. Menulis tubuh esai, memulai dengan memilah nilai-nilai penting yang 

akan dibahas, kemudian membuat beberapa subtema pembahasan 

supaya lebih memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari 

gagasan kita sebagai penulisnya, selanjutnya mengembangkan 

subtema yang telah kita buat sebelumnya. 

5. Membuat paragraf pertama yang sifatnya sebagai pendahuluan. Itu 

sebabnya, yang akan kita tulis itu harus merupakan alasan atau latar 

belakang alasan kita menulis esai tersebut. 

6. Menuliskan kesimpulan. Ini penting karena untuk membentuk opini 

pembaca kita harus memberikan kesimpulan pendapat dari gagasan 

kita sebagai penulisnya. Karena memang tugas penulis esai adalah 

seperti itu. 

7. Terakhir pada tulisan kita agar pembaca merasa bisa mengambil 

manfaat dari apa yang kita tulis tersebut dengan mudah. 

 

4. Cara mengembangkan kerangka karangan esai 

1. Untuk memudahkan karangan, mulailah dengan sebuah definisi. 
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2. Kembangkan karangan dengan deskripsi situasi. 

3. Masukan pandangan seorang ahli. 

4. Buatlah kalimat-kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara atau 

bertingkat dengan struktur yang sederhana. 

5. Untuk memudahkan menguraikan paragraf gunakan paragaraf-paragraf 

deduktif. 

6. Esai biasa adalah karangan argumentasi. 

 

 

6.  Struktur Esai 

Untuk menulis esai yang baik, terdapat susunan atau struktur dari esai 

yang harus diperhatikan penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

A. Pendahuluan 

Di dalam pendahuluan, kita dapat mengungkapkan topik atau tema 

yang akan dibahas dalam keseluruhan esai. Unsur-unsur yang ada di dalam 

pendahuluan adalah latar belakang dan pendapat pribadi penulis mengenai 

tema yang akan dibahas secara lebih jelas dan detil pada bagian selanjutnya. 

Pendahuluan menjadi pengantar pembaca untuk memahami topik yang akan 

dibahas sehingga pembaca lebih mudah menelaah isi esai. 

 

B. Isi/Pembahasan 

 Isi atau pembahasan adalah bagian dari esai yang menjelaskan 

tema/topik tulisan secara lebih detil. Di dalam isi, penulis menjabarkan 

pendapatnya secara kronologis atau urut sesuai dengan ide yang disusun 

dalam kerangka sehingga esai menjadi koheren. 

 

C. Kesimpulan/Penutup 

Kesimpulan adalah bagian terakhir dalam esai. dalam Bagian ini berisi 

kalimat yang merangkum atau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di 

pendahuluan dan pembahasan. Kesimpulan tidak boleh melebar ke topik lain. 

Selain mengikuti struktur penulisan esai seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, berikut ini ada pula beberapa langkah yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menulis esai, yakni: 
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- Menentukan tema atau isu yang akan diangkat. 

- Menbuat garis besar dari ide pokok yang akan dikembangkan dalam 

paragraf pembahasan. 

- Mengembangkan ide pokok pada paragraf pembahasan disertai 

dengan pendapat penulis terhadap gagasan tersebut. Dalam penulisan 

pendapat harus didasarkan pada teori, pendapat ahli, data data, 

maupun fakta yang ada. 

- Menyimpulkan pokok atau inti dari gagasan yang telah disampaikan 

sebelumnya. 

 

7. Jenis-Jenis Esai 

Esai dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya esai dibedakan 

menjadi 2 berdasarkan :   

1. Tujuan penulisannya  

2. Keragaman permasalahan yang diangkat. 

 

A. Jenis Esai Berdasarkan Tujuan Penulisan 

Berikut ini pemaparan jenis-jenis esai berdasarkan tujuan penulisannya 

beserta masing masing penjelasannya. 

 

1. Esai Cerita 

Esai cerita merupakan esai yang bertujuan untuk melukiskan, atau 

menghadirkan baik barang, seseorang, maupun sesuatu lainnya agar mampu 

dibayangkan oleh pembaca. Esai ini bertujuan agar pembaca seolah-olah 

melihat bentuk, mendengar suara, mengecap rasa, maupun mencium bau dari 

suatu barang, atau seseorang, atau sesuatu lainnya yang dihadirkan dalam isi 

esai. Atau dengan kata lain, esai cerita bertujuan untuk memberikan kesan 

utama yang ingin disampaikan penulis terhadap suatu benda maupun 

seseorang atau sesuatu lain kepada pembaca. 

 

2. Esai Paparan 

Esai ini bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan lebih rinci 

suatu hal kepada pembaca. Tujuan utama esai ini untuk mengedukasi 

maupun memberikan informasi kepada pembaca. 
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3. Esai Argumentatif 

Esai jenis ini, bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima 

ide, pandangan, sikap, maupun kepercayaan penulis terhadap suatu isu atau 

permasalahan. Esai argumentative akan berusaha mengungkapkan 

kebenaran dari suatu ide dengan motif agar nantinya pembaca pada akhirnya 

akan berpihak pada penulis dan berbuat sesuatu berdasarkan opini yang 

terdapat dalam esai tersebut. 

 

4. Esai Lukisan 

Esai lukisan merupakan karangan yang isinya menggambarkan 

sesuatu dengan tujuan untuk membantu pembaca memahami hal yang ingin 

disampaikan. 

 

5. Esai Ajakan 

Esai ajakan hampir mirip tujuannya dengan esai argumentatif, hanya 

saja esai jenis ini mempunyai tujuan lebih spesifik yakni mengajak pembaca 

untuk mengikuti penulis dalam melakukan suatu atau sebaliknya mengajak 

pembaca untuk menghentikan melakukan suatu hal. 

 

B. Jenis Esai Berdasarkan Keragamaan Permasalahan yang Muncul 

Berikut ini pemaran jenis jenis esai berdasarkan tujuan penulisannya 

beserta masing masing penjelasannya. 

 

1. Deskriptif 

Esai deskriptif merupakan esai yang mendeskripsikan seseorang atau 

benda. Permasalahan atau hal yang diangkat pada esai ini adalah sebuah 

benda, seperti rumah, alat elektronik, hewan, maupun sesorang. 

 

2. Tajuk 

Tajuk, merupakan jenis esai yang dimuat di dalam surat kabar yang 

menjadi tempat untuk menyalurkan pendapat masyarakat guna 

menyatakan pandangannya terhadap suatu peristiwa yang sedang 

berkembang di lingkungan masyarakat tersebut. Esai jenis ini mengangkat isu 
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isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat seperti gejolak politik, 

keadaan perekonomian saat ini dan lain sebagainya. Tajuk tidak hanya 

memuat isu isu berat, namun apa saja yang sedang menjadi tren saat ini di 

masyarakat juga dapat menjadi pokok bahasan dalam tajuk, misal model 

fashion terkini, bahkan hingga fenomena “Om Telolet, Om” yang marak 

diperbincangkan akhir akhir ini. 

 

3. Cukilan Watak 

Esai jenis ini, memungkinkan seorang penulis untuk menyisipkan 

cukilan (cuplikan) dari watak seseorang terhadap isu terkait kepada pembaca. 

Esai ini tidak menjabarkan secara lengkap biografi seorang tokoh, melainkan 

hanya mengungkapkan sepenggal watak atau sifat yang dimiliki seorang 

tokoh yang terkait dalam isu atau cerita yang diangkat dalam esai tersebut. 

 

4. Pribadi 

Esai pribadi hampir mirip dengan esai cukilan watak. Hanya saja yang 

membedakan esai jenis ini dengan esai cukilan watak ialah watak atau sifat 

yang dihadirkan dalam esai merupakan sepenggal watak atau sifat dari 

penulis itu sendiri. Pada esai pribadi, penulis secara frontal mengungkapkan 

pendapatnya terhadap isu yang diangkat dalam esai. 

 

5. Reflektif 

Esai ini merupakan esai yang ditulis untuk merenungkan suatu isu 

politik, kebijakan pemerintah, dan lainnya yang biasanya ditulis oleh seorang 

pakar/ahlinya guna menanggapi isu isu tersebut. 

 

6. Kritik 

Esai kritik merupakan esai yang menilai baik atau buruk, bermanfaat 

atau tidaknya, kelebihan atau kekurangan suatu hal, baik berupa karya seni 

maupun karya sastra. Kritik akan membicarakan dan menilai berbagai unsur 

yang membentuk karya tersebut dan dikemas dalam sebuah esai. 

 

 

7. Artikel Penelitian 
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Artikel penelitian merupakan jenis esai yang berisi tentang hasil hasil 

yang diperoleh dari sebuah penelitian. Artikel jenis ini umumnya akan 

menambah pengetahuan baru di bidangnya atau mencek ulang penelitian 

yang ada sebelumnya dengan kondisi riil saat ini. 

 

Pada dasarnya, sebuah esai terbagi dalam minimal lima paragraf: 

Paragraf Pertama. Dalam paragraf ini penulis memperkenalkan topik 

yang akan dikemukakan, berikut dengan esainya. Esai ini harus dikemukakan 

dalam kalimat yang singkat dan jelas ya RG Squad, sedapat mungkin pada 

kalimat pertama. Selanjutnya pembaca diperkenalkan pada tiga paragraf 

berikutnya yang mengembangkan esai tersebut dalam beberapa sub topik. 

Paragraf Kedua, ketiga, dan keempat. Ketiga paragraf ini disebut 

tubuh dari sebuah esai yang memiliki struktur yang sama. Kalimat pendukung 

esai dan argumen-argumennya dituliskan sebagai analisa dengan melihat 

relevansi dan relasinya dengan masing-masing sub topik. 

Paragraf Kelima (terakhir). Paragraf kelima merupakan paragraf 

kesimpulan. Tuliskan kembali esai dan sub topik yang telah dibahas dalam 

paragraf kedua sampai kelima sebagai sebuah sintesis untuk meyakinkan 

pembaca. 
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BAB 11 

KARYA ILMIAH 

 

 

A.  Konsep Tentang Karya Ilmiah 

 Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu 

pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Untuk 

memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. 

Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk 

membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. 

 Istilah karya ilmiah di sini yaitu mengacu kepada karya tulis yang menyusun 

dan penyajiannya didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Dilihat dari 

panjang pendeknya atau kedalaman uraian, karya tulis ilmiah dibedakan atas 

makalah (paper) dan laporan penelitian. Dalam penulisan, baik makalah maupun 

laporan penelitian, didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Penyusunan 

dan penyajian karya semacam itu didahului oleh studi pustaka dan lapangan. 

(Azyumardi, 2006:111) 

Karangan ilmiah ialah karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, 

tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. 

Jenis karangan ilmiah banyak sekali, di antaranya makalah, skripsi, tesis, 

disertasi, dan laporan penelitian. Kalaupun jenisnya berbeda-beda, tetapi kelima-

limanya bertolak dari laporan, kemudian diberi komentar dan saran. Perbedaannya 

hanyalah dalam kekomplekannya. 

Finoza dalam Alamsyah (2008:98), mengklasifikasikan karangan menurut 

bobot isinya atas tiga jenis yaitu: (1) karangan ilmiah; (2) karangan semi ilmiah atau 

ilmiah populer; dan (3) karangan non-ilmiah. Yang tergolong ke dalam karangan 

ilmiah antara lain makalah, laporan, skripsi, tesis dan disertasi; yang tergolong 

karangan semi ilmiah antara lain artikel, editorial, oponi, feature, reportase; dan yang 

tergolong dalam karangan non-ilmiah antara lain anekdot, opini, dongeng, hikayat, 

cerpen, novel, roman dan naskah drama. 

Ketiga jenis karangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Karangan 

ilmiah memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut 

metode dan penggunaa bahasa. Adapun karangan non-ilmiah adalah karangan yang 



87 

 

tidak terikat pada karangan baku, sedangkan karangan semi ilmiah berada di antara 

keduanya. 

Sementara itu, Yamilah dan Samsoerizal (1994:90), memaparkan bahwa 

ragam karya ilmiah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut 

pengelompokan itu dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan 

disertasi. 

Jadi, karya ilmiah didefinisikan sebagai karya tulis yang memaparkan ide atau 

gagasan, pendapat, tanggapan, fakta, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan 

segala kegiatan keilmuan dan menggunakan ragam bahasa keilmuan. 

B. Macam-Macam Karya Ilmiah 

 Banyak sekali macam-macam dari karya ilmiah baik itu yang merupakan 

karya ilmiah populer maupun karya ilmiah murni. Adapun macam-macam karya 

ilmiah, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Artikel  adalah karya tulis yang tidak terlalu panjang tetapi lengkap, biasanya 

dimuat di koran atau majalah. 

b. Makalah adalah karya tulis yang dibuat pelajar atau mahasiswa yang berisi laporan 

hasil tugas-tugas yang dibebankan. Makalah merupakan tulisan ilmiah yang 

disajikan dalam sidang atau diskusi. 

c. Laporan penelitian merupakan satu kesatuan utuh dokumen yang menuliskan 

setiap langkah dan hasil yang didapat dari suatu kegeiatan penelitian. 

     1) Skripsi adalah laporan akhir berupa karya ilmiah yang ditulis sebagai tugas         

         akhir bagi mahasiswa strata 1 (S-1). 

     2) Tesis adalah Laporan akhir berupa karya ilmiah yang ditulis sebagai tugas  

         akhir bagi mahasiswa dengan program strata 2 (S-2). 

    3) Disertasi  adalah Laporan akhir berupa karya ilmiah yang ditulis sebagai      

Skripsi 

Tesis 

Disertas

i 

Jurnal 

Artikel 

Makalah 

Laporan 

Penelitian 

Macam-Macam 

Karya Ilmiah 
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        tugas akhir bagi mahasiswa dengan program strata 3 (S-3).  

d. Jurnal adalah artikel-artikel satu bidang ilmu tertentu yang khusus dimuat dalam 

majalah. 

 

C. Prinsip-prinsip Umum yang Mendasari Penulisan Sebuah Karya Ilmiah 

a. Objektif, artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan 

kepada data dan fakta. Kegiatan ini disebut studi empiris. Objektif dan empiris 

merupakan dua hal yang bertautan 

b.  Prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan 

deduktif. 

c. Rasional dalam pembahasan data. Seorang penulis karya ilmiah dalam 

menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran secara logis. 

 

D.  Ciri-Ciri Karya Ilmiah 

a. Logis, artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal. 

b. Sistematis, artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang 

memperlihatkan adanya kesinambungan. 

c. Objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya. 

d. Lengkap, artinya segi-segi masalah yang diungkapkan itu dikupas selengkap-

lengkapnya. 

e. Lugas, artinya pembicaraan langsung kepada hal pokok. 

f. Saksama, maksudnya berusaha menghindari diri dari segala kesalahan betapa 

pun kecilnya. 

g. Jelas, segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud 

secara jernih. 

h. Kebenarannya dapat diuji (empiris). 

i. Terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya 

muncul pendapat baru. 

j. Berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua 

populasinya. 

k. Penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. 

l. Tuntas, artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-

lengkapnya. 

Pengetahuan manusia tentang alam itu berbeda-beda, baik kualitasnya 

maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam cara 
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memperolehnya. Ada yang melalui proses pengenalan sepintas atau alami (disebut 

pengetahuan); ada yang melalui proses pengenalan secara saksama dan 

menggunakan cara tertentu yang disebut metode ilmiah atau penelitian (inilah yang 

disebut ilmu). Secara etimologi, makna kedua kata itu (pengetahuan dan ilmu) ialah 

sama. 

Pada dasarnya, metode ilmiah menggunakan dua pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan rasional, berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data 

yang   diperoleh dari berbagai rujukan (literatur). 

2.  Pendekatan empiris, berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang 

diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan (laboratorium). 

 Jadi, dapat dikatakan bahwa ilmu itu merupakan pengetahuan yang sistematis 

dan diperoleh melalui pendekatan rasional dan empiris. 

Manusia sebagai makhluk budaya berusaha melestarikan ilmu yang diperolehnya. 

Tujuannya ialah khazanah ilmu yang sangat berharga itu dimanfaatkan tidak hanya 

oleh penemuannya atau sekelompok orang, tetapi dapat dimanfaatkan pula oleh 

umat manusia, baik manusia kini maupun yang akan datang. Hal ini sesuai dengan 

salah satu sifat ilmu yaitu universal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuat dokumen 

ilmu yang antara lain lazim disebut karya tulis ilmiah (karangan ilmiah). 

 Jadi, pada hakikatnya karya tulis itu merupakan dokumen tentang segala 

temuan manusia yang diperoleh dengan metode ilmiah yang disajikan dengan 

bahasa khas serta ditulis menurut konvensi tertentu. Yang dimaksud dengan bahasa 

khas ilmiah yaitu bahasa yang ringkas (hemat), jelas, cermat, baku, lugas, denotatif, 

dan runtut. 

 Dalam kaitan upaya pemanfaatan ilmu oleh umat manusia secara universal 

tadi, maka perlu dilakukan penyebarluasan melalui alat komunikasi yang efektif dan 

efisien. Penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat perlu 

segera disebarluaskan. Di sinilah arti penting sebuah karya tulis ilmiah. 

Adapun karangan ilmiah itu memiliki beberapa tujuan antara lain: 

1. Memberi penjelasan. 

2. Memberi komentar atau penilaian. 

3. Memberi saran. 

4. Menyampaikan sanggahan. 

5. Membuktikan hipotesis. 

 

E.  Ragam Ilmiah 
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 Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan 

menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat 

keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar (sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia baku), logis, cermat, dan sistematis. 

 Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa, bentuk, luas, dan ide yang disampaikan 

melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam, tidak dapat dipisahkan. Hal ini terlihat pada 

cirri bahasa ilmu, seperti berikut ini. 

1. Baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata 

istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. 

2. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah 

dapat diterima akal. Contoh: “Masalah pengembangan dakwah kita tingkatkan”. 

Ide kalimat di atas tidak logis. Pilihan kata “masalah”, kurang tepat. 

Pengembangan dakwah mempunyai masalah kendala. Tidak logis apabila 

masalahnya kita tingkatkan. Kalimat di atas seharusnya “Pengembangan dakwah 

kita tingkatkan” 

3.  Kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. 

Contoh: Da’I di gunung Kidul “kebanyakan” lulusan perguruan tinggi. Arti kata 

kebanyakan relatif, mungkin, bisa lima, enam atau 10 orang. Jadi, dalam tulisan 

ilmiah tidak benar memilih kata “kebanyakan” kalimat di atas dapat kita benahi 

menjadi Da’I di Gunung Kidul lima orang lulusan perguruan tinggi, dan tiga orang 

lagi dari lulusan pesantren. 

4. Bahasa ragam merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut 

jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan. Sesuai dengan sifat keilmuannya, 

bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar (sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia), logis, cermat, dan sistematis. Karangan ilmiah 

mempunyai beberapa ciri di antaranya: jelas, logis, lugas, objektif, saksama, 

sistematis, dan tuntas. 

 

F.  Laras Ilmiah 

 Dalam uraian di atas dikatakan bahwa setiap laras dapat disampaikan dalam 

ragam standar, semi standar, atau non-standar. Akan tetapi, tidak demikian halnya 

dengan laras ilmiah. Laras ilmiah harus selalu menggunakan ragam standar. Sebuah 

karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil 

pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapatan. Jadi, seorang penulis karya 

ilmiah menyusun kembali berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang 
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utuh. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut pengarang 

melainkan disebut penulis (Soeseno, 1981:1). 

 Dalam uraian di atas dibedakan antara pengertian realitas dan fakta. Seorang 

pengarang akan merangkaikan realita kehidupan dalam sebuah cerita, sedangkan 

seorang penulis akan merangkaikan berbagai fakta dalam sebuah tulisan. Realistis 

berarti bahwa peristiwa yang diceritakan merupakan hal yang benar dan dapat 

dengan mudah dibuktikan kebenarannya, tetapi tidak secara langsung dialami oleh 

penulis. Data realistis dapat berasal dari dokumen, surat keterangan, press release, 

surat kabar atau sumber bacaan lain, bahkan suatu peristiwa faktual. Faktual berarti 

rangkaian peristiwa atau percobaan yang diceritakan benar-benar dilihat, dirasakan, 

dan dialami oleh penulis. (Marahimin, 1994:378). 

 Karya ilmiah memiliki tujuan dan khalayak sasaran yang jelas. Meskipun 

demikian, dalam karya ilmiah, aspek komunikasi tetap memegang peranan utama. 

Oleh karenanya, berbagai kemungkinan untuk penyampaian yang komunikatif tetap 

harus dipikirkan. Penulisan karya ilmiah bukan hanya untuk mengekpresikan pikiran 

tetapi untuk menyampaikan hasil penelitian. Kita harus dapat meyakinkan pembaca 

akan kebenaran hasil yang kita temukan di lapangan. Dapat pula, kita 

menumbangkan sebuah teori berdasarkan hasil penilitian kita. Jadi, sebuah karya 

ilmiah tetap harus dapat secara jelas menyampaikan pesan kepada pembacanya. 

Persyaratan bagi sebuah tulisan untuk dianggap sebagai karya ilmiah sebagai berikut 

(Brotowidjojo, 1988:15-16): 

a.  Karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan. 

b.  Aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. 

c. Karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. 

Dalam pengertian/jujur/terkandung sikap etik penulisan ilmiah, yakni penyebutan 

rujukan dan kutipan yang jelas. 

d. Karya ilmiah disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara 

terkendali, konseptual, dan prosedural. 

e. Karya ilmiah meyajikan rangkaian sebab-akibat dengan pemahaman dan alasan 

yang induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. 

f. Karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian 

berdasarkan suatu hipotesis. 

g. Karya ilmiah ditulis secara tulus. Hal ini berarti karya ilmiah hanya mengandung 

kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada 

keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, tidak bersifat 

ambisius, dan berprasangka. Penyajiannya tidak boleh bersifat emotif. 
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h. Karya ilmiah pada dasarnya bersifat ekspositoris. Jika pada akhirnya timbul kesan 

argumentatif dan persuasif, hal itu ditimbulkan oleh penyusunan kerangka 

karangan yang cermat. Dengan demikian, fakta dan hukum alam yang diterapkan 

pada situasi spesifik itu dibiarkan berbicara sendiri. Pembaca dibiarkan 

mengambilkan kesimpulan sendiri berupa pembenaran dan keyakinan akan 

kebenaran karya ilmiah tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dari segi bahasa dapat dikatakana bahwa karya ilmiah 

memiliki tiga ciri yaitu: 

             a. Harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar atau mendua     

makna. 

b. Harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang 

digunakan agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan. 

c. Harus singkat, berlandasan ekonomi bahasa. 

Di samping persyaratan tersebut, untuk dapat dipublikasikan sebagai karya 

ilmiah ada ketentuan struktur atau format karangan yang kurang lebih bersifat baku. 

Ketentuan itu merupakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam International 

Standardization Organization (ISO). Publikasi yang tidak mengindahkan ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam ISO memberikan kesan bahwa publikasi itu kurang 

valid sebagai terbitan ilmiah (Soehardjan, 1997:10). Struktur karya ilmiah 

(Soehardjan, 1997:38) terdiri atas judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, bahan 

dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih dan daftar 

pustaka. ISO 5966 (1982), menetapkan agar karya ilmiah terdiri atas judul, nama 

penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, inti tulisan (teori metode, hasil dan 

pembahasan), kesimpulan, dan usulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. 

(Soehardjan, 1997:38). 

 

 

G. Ragam Bahasa Keilmuan 

 Menurut Sunaryo (1994:1), bahwa dalam berkomunikasi, perlu diperhatikan 

kaidah-kaidah berbahasa, baik berkaitan kebenaran kaidah pemakaian bahasa 

sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan sosiobudayanya. Pada saat kita 

berbahasa, baik lisan maupun tulis, kita selalu memperhatiakan faktor-faktor yang 

menentukan bentuk-bentuk bahasa yang kita gunakan. Pada saat menulis, misalnya 

kita selalu memerhatikan siapa pembaca tulisan kita, apa yang kita tulis, apa tujuan 

tulisan itu, dan di media apa kita menulis. Hal yang perlu mendapat perhatian 

tersebut merupakan faktor penentu dalam berkomunikasi. Faktor-faktor penentu 
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berkomunikasi meliputi: partisipan, topik, latar, tujuan, dan saluran (lisan atau tulis). 

Partisipan tutur ini berupa PI yaitu pembicara/penulis dan P2 yaitu pembaca atau 

pendengar tutur. Agar pesan yang disampaikan dapat terkomunikasikan dengan baik, 

maka pembicara atau penulis perlu: (a) mengetahui latar belakang 

pembaca/pendengar dan (b) memperhatikan hubungan antara pembicara/penulis 

dengan pendengar/pembaca. Hal itu perlu diketahui agar pilihan bentuk bahasa yang 

digunakan tepat, agar pesannya dapat tersampaikan, tidak menyinggung perasaan, 

menyepelekan, merendahkan, dan sejenisnya. 

 Topik tutur berkenaan dengan masalah apa yang disampaikan penutur ke 

penanggap penutur. Penyampaian topik tutur dapat dilakukan secara: (a) naratif 

(peristiwa, perbuatan, cerita); (b) deskriptif (hal-hal faktual: keadaan, tempat barang, 

dsb); (c) ekspositoris; dan (d) argumentatif dan persuasif. 

Ragam bahasa keilmuan mempunyai ciri: 

1. Cendekia: bahasa Indonesia keilmuan itu mampu digunakan untuk 

mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. 

2. Lugas dan jelas: bahas Indonesia keilmuan digunakan untuk 

menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. 

3. Gagasan sebagai pangkal tolak: bahasa Indonesia keilmuan digunakan 

dengan orientasi gagasan. Hal itu berarti penonjolan diarahkan pada 

gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulis. 

4. Formal dan objektif: komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan unsur-unsur 

bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan merupakan 

unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Pada lapis  

kosakata dapat ditemukan kata-kata yang berciri formal dan kata-kata yang berciri 

informal. (Syafi’ie, 1992:8-9). 

Contoh: 

Kata berciri formal Kata berciri informal 

 
Berkata 
Karena 

Suku Cadang 

 
Bilang 

Lantaran 
Onderdil 

 
 

H. Laras Ilmiah Populer 

 Laras ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi 

diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah di mengerti. Karya ilmiah populer 

tidak selalu merupakan hasil penelitian ilmiah. Tulisan ini dapat berupa petunjuk 
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teknis, pengalaman, dan pengamatan biasa yang diuraikan dengan metode ilmiah. 

Jika karya ilmiah harus selalu disajikan dalam ragam bahasa yang standar, karya 

ilmiah populer dapat disajikan dalam ragam standar, semi standar, dan nonstandard. 

Penyusun karya ilmiah populer akan tetap disebut penulis dan bukan pengarang, 

katena proses penyusunan karya ilmiah. Pembedaan terjadi hanya dalam cara 

penyajiannya. Seperti diuraikan di atas, persyaratan yang berlaku bagi sebuah karya 

ilmiah berlaku pula bagi karya ilmiah populer. Akan tetapi, dalam karya ilmiah populer 

terdapat pula persoalan lain seperti kritik terhadap pemerintah, analisis atas jalan 

keluar bagi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, atau sekedar informasi 

baru yang ingin disampaikan kepada masyarakat. 

 Jika karya ilmiah memiliki struktur yang baku, tidak demikian halnya dengan 

karya ilmiah populer. Oleh karena itu, karya ilmiah populer biasanya disajikan melalui 

media surat kabar dan majalah, biasanya format penyajiannya mengikuti format yang 

berlaku dalam laras jurnalistik. Pemilihan topik dan perumusan tema harus dilakukan 

dengan cermat. Tema itu kemudian dikerjakan dengan jenis karangan tertentu 

misalnya narasi, eksposisi, argumentasi, atau deskripsi. Secara lebih perinci lagi, 

penulis dapat mengembangkan gagasannya dalam berbagai bentuk pengembangan 

paragrap seperti pemecahan masalah, kronologis, perbandingan, atau sudut 

pandang. 
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BAB 12 

SURAT MENYURAT 

 
 
 
A. Pengertian Surat 

 Surat ialah alat komunikasi tertulis berasal dari salah satu pihak yang diajukan 

kepada pihak lain untuk menyampaikan pesan. Surat jabatan  atau surat dinas ialah 

surat yang dibuat oleh kantor-kantor pemerintah. Arti kata dinas diantarnya jawatan, 

arti kata resmi ialah sah dari pemerintah atau yang berwajib yang ditetapkan oleh 

pemerintah atau jawatan yang bersangkutan. Dengan batasan Itu dapat diketahui 

bahwa arti kata dinas  tidak jauh berbeda dari arti kata resmi. 

 

B.  Fungsi surat 

1. wakil pribadi, kelompok, atau suatu organisasi untuk berhadapan dengan 

pribadi    kelompok, atau organisasi lain. 

2. Dasar atau pedoman untuk bekerja, missal surat keputusan dan surat tugas 

3. Sebagai bukti tertulis yang otentik hitam di atas putih yang memiliki 

kekuatan hukum atau yuridis, misalnya: surat jual beli (wakaf), atau 

pembagian warisan. 

4. Sebagai alat pengigat atau arsip jika sewaktu-waktu diperlukan serta 

 5. Sebagai bukti sejarah dan bukti kegiatan 

 

C.  Surat dibedakan atas 4 kelompok 

1.  Surat pribadi atau surat keluarga Yaitu surat yang berisi hubungan pribadi antara 

seseorang dengan orang Lain. 

2. Surat dinas atau resmi  yaitu surat yang isinya menyangkut segi-segi kedinasan 

baik yang dibuat oleh instansi atau organisasi maupun oleh individu 

3. Surat Niaga yaitu surat yang dipergunakan oleh orang atau badan yang 

menyelenggarakan   usaha dengan tujuan mencari keuntungan 

4. Surat sosial yaitu surat resmi yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan 

yang bersifat nirlaba (nonfrofit 
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D. Macam-Macam surat 

1. Surat undangan   14. Surat perintah kerja 
 2. Surat pengantar   15. Surat perjanjian kerja 
 3. Surat pemberitahuan   16. Surat keputusan 
 4. Surat Permohonan               17. Surat Pengusulan 
 5. Surat keterangan   18. Surat susulan 
 6. Surat tugas     19. Surat kuasa 
 7. Surat Edaran     20. Surat panggilan.  
 8. Surat pernyataan    21. Surat berita acara 
 9. Surat pengumuman    22. Surat laporan 
 10. Surat peringatan    23. Surat rekomendasi 
 11. Surat ucapan terima kasih   24. Surat penunjukkan 
 12. Surat Permohonan Izin   25. surat pemberian bantuan 
 13. Surat pemberian izin 

 

 

Ciri-ciri surat resmi 

1. Menggunakan instrumen yang sesuai, termasuk kedalamnya adalah ukuran, 

jenis, dan warna kertas, warna tinta, serta bentuk tulisan (terutama bila 

menggunakan mesin tik atau komputer). 

2. Memakai bentuk surat yang standar. 

3. Menggunakan ragam bahasa Indonesia baku dengan penyampaian yang 

singkat, lugas, jelas, dan santun, serta menyajikan fakta yang benar bila 

diperlukan. 

4. Menghindari kata-kata dan singkatan yang umum. 

5. Memperhatikan kerapian dan kebersihan surat. 

 

F. Bagian-Bagian Surat Resmi 

 1. kepala  surat                  9. salam penutup   
 2. nomor surat    10. Jabatan penulis surat  
 3. tanggal, bulan, dan tahun  11 .tanda tangan 
 4. lampiran    12. Nama terang    
 5. hal atau prihal   13. NIP  .  
 6. alamat surat (alamat dalam)              14. cap dinas instansi 
 7. salam pembuka   15. tembusan 
 8. isi surat    16. inisial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

G.  Bentuk-Bentuk Surat 
 

1. Bentuk Lurus Penuh (full block style) 
 

 
Kop. Surat  (1)  

 
 
 Nomor surat ........... (2) 
Tanggal, bulan,tahun   ........... (3) 
 
Alamat.......... ......... (4) 
................................. 
 
Hal/prihal   .............................. (5) 

 
Salam pembuka  ...................................  (6) 
               __________________________________________   (7) isi surat 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
 
Salam penutup  .................................... (8) 
 
nama terang ...........  (9) 
tanda tangan ...........(10) 
jabatan ....................(11) 
lampiran ...........      (12) 
tembusan ...............(13) 
 
.................  (14) inisial 
 

  
 
2. Bentuk Lurus (blockstyle) 

 

 
Kop. Surat   (1) 

      
  nomor ............... (2) 
  tanggal.........  (3) 
  Alamat .......................... (4) 
  HaL  ...............  (5) 
 
  
 
 Salam pembuka  ...................................  (6) 
            ____________________________________________ (7) isi surat 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
       
Salam penutup  ....................................   (8) 

 
                                                                 Nama    ..........     (9) 

                                                                       Tanda tangan   …   (10). 
                                                                                Jabatan ..............   (11) 
 Lampiran  ………… (12) 
Tembusan : ………. (13)    
    
 ……………..(14) inisial 
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3. Bentuk Setengah Lurus 
 

 
Kop. Surat   (1) 

 
nomor ............... (2)                                                                tanggal  ..........(3) 

 
alamat surat........... (4) 
          .................................. 
               ............................. 
 
              Hal .......................... (5) 

 
  Salam pembuka  ...................................  (6) 
              ________ _____________________________________ (7) isi surat 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
              ___________________________________________________ __ 
______________________________________________________________   
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________    
         
 Salam Penutup  -------------(8)                    

                                                  
                                                             nama terang ........        (9) 

                                                               
                                                                           tanda tangan    .............   (10) 
                                                                           jabatan    ...................... (11) 
  lampiran   .........(12) 
  Tembusan :  (13) 

.......... (14) inisial 
 

 
 
4. Bentuk Resmi Indonesia Lama 
 

 
Kop. Surat   (1) 

 
Nomor  ..........  (2)                                                     tanggal  ..........(3) 
Lampiran  ........... (4) 
Hal/lampiran  ............ (5)                                   
alamat tujuan   ....... (6) 
 

 
 

Salam pembuka  ...................................  (7) 
  _______________ ___________________________   (8) isi surat 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
                                                                              
Salam penutup  ............ (9). 
                                                                             
                                                             Nama terang    ...........    (10) 
                                                                      
                                                             Tanda tangan .............    (11) 
                                                             Jabatan/nip  ………….    (12) 
Tembusan :  (13) 
………….. (14) inisial 
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5.  Bentuk Resmi Indonesia Baru 

 
 

Kop. Surat   (1) 

 
Nomor ............... (2)                                   Tanggal ………… (3) 
Lampiran  ………… (4) 
Hal .......................... (5) 
 
Alamat  ..............   (6) 
................................. 
 

 Salam pembuka  ...................................  (7) 
 ___________________________________  (8) isi surat 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
       
Salam penutup  ......................   (9) 
 
                                                     Nama  ................... (10) 

                                     Tanda tangan   ............... (11) 
                                                      Nip dan Jabatan ...........  (12) 
Tembusan :  (13) 
Inisial  (14)  

     

 
 
6, Bentuk Lekuk 
 

 
Kop. Surat   (1) 

 
Nomor surat ........... (2) 

Tempat, tgl, bln, thn ............... (3) 
 
Nama orang, instansi yg dituju ......... (4) 

      Alamat, instansi yg dituju ..................  
                    -------------------------------------------- 
                       Hal/prihal     __________________    (5) 
 

Salam pembuka  ...................................  (6) 
               _______________________________ isi surat    (7)  
 ________________________________________________ 
_________________________________________________                                 
_________________________________________________   
_________________________________________________    
_________________________________________________                               
 
Salam Penutup ........... (8)   
                                                         Nama terang ........ (9) 
                                                         Tanda tangan   ........  (10) 
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                                                    Nip dan Jabatan   .........  (11) 
Lampiran ………..  (12))  
Tembusan :  (13) 
Inisial ……(14) inisial 

 
      

 
 
7. Bentuk Alinea Bergantung 

 

 
Kop. Surat   (1) 

 
Nomor surat    ...............  (2) 

 
Tempat, tgl, bln, thn ............... (3) 

 
Hal .......................... (4) 
Lampiran ...............  (5) 

 
Nama orang, instansi yg dituju ......... (6) 
 Alamat, instansi yg dituju .................. (7) 
 
Salam pembuka  ...................................  (8) 

   _________ ____________________________________   (9) isi surat 
                  _________________________________________________ 
                  _________________________________________________ 
                  _________________________________________________ 
   
__________________________________________________________ 
                 _________________________________________________ 
                 ________________________________________________ 
                 ________________________________________________ 
                                   
       
  Salam Penutup ........... (10)    
 

                                              Tanda tgn dan nama terang ......(11) 
                                                       Nip dan Jabatan .......................... (12) 
   Tembusan :  (13) 

   Inisial    ……..  (14)     
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BAB 13 

TRANSLITERASI 

 

 

A. Latar belakang  

 Terjemahan dapat dipahami sebagai sebuah proses dalam 

penyampaian pesan dalama sumber bahasa tertentu yang 

ditransformasikan ke dalam bahasa lain agar dapat dipahami oleh para 

pembaca.Translation atau terjemahan Bahasa Arab , baik dari Bahasa 

Arab  ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya akhir-akhir ini sedang sangat 

dibutuhkan atau sangat populer. Hal ini mungkin disebabkan 

meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa Bahasa Inggris sebagai 

bahasa internasional sangat diperlukan di era globalisasi seperti saat ini. 

Karena populernya terjemahan dewasa ini, seorang penerjemah 

seharusnya mampu menganalisis bahasa sumber dengan baik karena hal 

ini lah yang paling utama demi tersampaikannya terjemahan yang benar 

 

B. Pengertian  

Pengertian dari translate (penerjemahan) adalah interpretasi makna 

teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan 

serupa . Menurut Oxford , penerjemahan adalah komunikasi pesan dari 

bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan menggunakan teks yang 

ekuivalen. 

 

C. Tahap-tahap  

    Pada proses penerjemahan menjadi tiga tahapan yaitu: 

a. Menginterpretasi dan menganalisis teks bahasa sumber. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenali dan menganalisis 

teks secaramenyeluruh baik dari segi gaya bahasa, jenis teks, 

sintaksis, gramatikalsehingga makna keseluruhan dari teks bisa 

diidentifikasikan dengan baik. 

b.  Memilih padanannya pada tataran kata hingga kalimat dalam 

bahasa tekssasaran. 
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Dalam tahap ini, penerjemah berusaha untuk mencari dan 

menentukanpadanan istilah yang terkait dengan bidang yang 

diterjemahkan maupunpadanan budaya dalam bahasa sasaran 

yang sesuai dan tepat dengan istilahyang dimaksud pada bahasa 

sumber. 

c. Menyusun kembali teks sesuai dengan maksud penulis, harapan 

pembaca 

Teks bahasa sasaran, serta norma-norma bahasa 

sasaran.Merupakan tahap pengekpresian kembali apa yang sudah 

dilakukan dalamtahapan sebelumnya.  

1. Huruf  

Bahasa 
Indonesia 

Bahasa Arab Bahasa 
Indonesia 

Bahasa Arab 

Alif 

Ba   

Ta 

Tsa 

Jim 

Ha 

Kha  

Dal 

Dzal 

Ra  

Sin  

Syin  

Sad  

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ز

 ر

 س

 ش

 ص

Dad  

Ta  

Dha  

Ain  

Ghayn 

Fa  

Qaf  

Kaf  

Lam  

Mim 

Nun 

Ha  

Waw  

Ya  

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 ه

 و

 ئ
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2.  Angka  

Bahasa 
Indonesia 

Bahasa Arab Bahasa  
Indonesia 

Bahasa Arab 

Satu 

Dua 

Tiga 

Empat 

Lima 

Enam 

Tujuh 

Delapan 

Sembilan 

Sepuluh  

ٌَواِحرٌ 

ٌاِثْنَانٌِ

ٌثاَلثة ٌ

ٌأَْربَعَة ٌ

ٌَخْمَسة ٌ

ٌِستَّة ٌ

ٌَسْبعَة ٌ

ٌَسَماٌنِيَة ٌ

ٌتِْسعَة ٌ

ٌَعْسَرٌة ٌ

Sebelas 

Duabelas 

Tigabelas 

Empatbelas 

Limabelas 

Enambelas 

Tujuhbelas 

Delapanbelas 

Sembilanbelas 

Duapuluh 

ٌاََحَرقٌَعَشرٌَ

ٌاٌَعَشرٌَاِثْنَ

ٌثاََلَثَتةَّعَشرٌَ

ٌأْربَعَْةٌَعَشَرةٌَ

ٌَخْمَسةٌَّعَشرٌَ

ٌِستَّةٌَعَشرٌَ

ٌَسْبعَةٌََعَشرٌَ

ٌثََماٌنِيَةٌََعَشرٌَ

ٌتِْسعَةٌََعَشرٌَ

ٌْونٌَ ٌِعْشر 

 

3.  Diksi  

No Bahasa indonesia Bahasa Arab 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Meja 

Buku 

Sombong 

Muda 

Baik 

Apel 

Darah 

Matahari 

Bulan 

Naik 

ٌَمْكتَبٌ 

ٌِكتَاٌبٌ 

ٌرٌ  ٌتََكبَّ

ٌَشاٌبٌ 

ٌقَلَبٌَ

ٌت فَّاٌَحة ٌ

ٌدَمٌ 

ٌَشْمسٌْ

ٌقََمرٌ 

ٌَصِعدٌَ
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4.  Kalimat Tanya 

No Bahasa Indonesia Bahasa Arab 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6.  

7.  

8. 

9. 

10. 

Siapa namamu? 

Bagaimana kabarmu? 

Kemana kamu pergi? 

Kapan kamu tiba? 

Buku mana yang harus aku 

baca? 

Apa hobi kamu? 

Berapa jumlah yang hadir? 

Dimana jas hujan? 

Apakah kamu baik-baik saja? 

Siapakah ini? 

َك؟ ٌَمااْسم 

ٌَكْيَفٌَحاٌل ِك؟

َسافِرٌ  ٌإلَىٌأْيَنٌأَْنَتٌم 

ٌَعْندٌََماٌَوَصلَت؟

ه ؟  ٌ ٌِكتَاٌٍبٌأٌَْقَرٌأ ٌأَيُّ

 

ٌيَت َك؟مأٌِهَوا

ْوٌِر؟ ض  الح  ٌَكْمٌبَلََغٌَعدَدٌ 

؟  أَْيَنٌاٌْلِمْعَطف 

 َهْلٌاَْنَتٌبَِخْيِر؟

ٌَمْنٌَهذَا؟

 

5.  Kalimat Denotasi  

No Bahasa Indonesia Bahasa Arab 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Muhammad  makan apel 

Kereta berjalan cepat 

Ini lukisan saya 

Pakaian kamu basah 

Ibuku memasak di dapur 

Sekarang sedang hujan 

Saya menonton televisi 

Said membaca buku 

Petani menanam bambu 

Ayahku merutini olahraga 

ٌحٌَ ٌالت فَّ ٌيَاٌْك ل  َحمَّ ٌم 

فِْيٌالسَّْيرٌِ ٌأٌَْسَرَعٌاْلقََطاٌر 

س ْوٌَمتِيٌْ ٌَهِذٌِهٌر 

ْبتَلٌ  ٌثَْوب َكم 

يٌفِيٌاْلَمْطبَخٌِ ِمّ
ٌَطبََخْتٌأٌ 

ٌاْْلَنٌَ ٌت ْمِطر  ٌاٌلسََّماٌء 

التِّْلِفِزٌي ْون ٌأ َشاٌِهدٌ 

الِكتَبَا ٌيَْقَرأٌََسِعدٌ 

ٌاٌلقََصبٌَ ٌح  ٌيَْزٌَرع ٌاٌلفاَلَّ

ٌيَاٌَضةٌَ ٌَماَرَسٌأٌَبِيٌاٌلِرّ
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6.  Kalimat Konotasi  

No Bahasa Indonesia Bahasa Arab 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

Aku jatuh hati pada wanita itu 

Harumkan reputasi universitas 

ini 

Saya masuk angin 

Cuaca panas bukan main 

Aku mencintimu sepenuh hati 

Aku ingin menilai 

keperibadannya  

Cahaya bersinar di kamar 

Buah-buahan berjatuhan di 

muka bumi 

Dia adalah lelaki yang 

sederhana 

Anak ini manis perkataanya 

ٌِبتِْلَكٌاْلَمْرٌأَةٌِ ٌَءِشْقت 

ْنٌِصْيَتٌَهِذِهٌاْلَجاٌِمعَِةٌ  ِءِطّْرٌاَحّسِ

ٌ

ٌاٌْلبَْرد  أَصاٌبَْيٌنََزٌَْلٌت 

فَْوَقٌاْلَوٌْصِفش ٌبَاِردٌ  ٌاَلطَّس 

ٌقَْلبِيٌٌْ ٌبِك ّلِ ِحبُّ  أٌ 

ٌَمٌشٌَ ٌاَْنٌا قَّوِ ِرٌْير   ْخِصيَتَه ٌاٌ 

ٌ

ْجَرٌةٌِ ٌفِيٌالح  ٌاٌان َوٌر  ٌيَْسَطع 

ٌيَتََساٌقَط ٌَعلَىٌاٌألٌٌَْرِضٌ

ٌ

ٌبَِسْيطٌ  ل   ه َوٌَرج 

ٌ

ه ٌ ٌَكاَلٌم  ٌَهذَاٌاٌْلَوٌلَدٌََمْعس ْوٌل 

 

 

 


