
PENULISAN KATA
1. Kata dasar: ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh:

Banu sakit perut.
Laila belajar matematika.

2. Kata Jadian / Kata Turunan
Awalan, Sisipan, Akhiran, Kombinasi 
akhiran,Perulangan, Kata majemuk.



Penulisan Kata JadianPenulisan Kata Jadian
Awalan- dirangkai
berjalan, dipegang, pemuda, dll
Sisipan- dirangkai
gerigi, telunjuk, temali,dll
Akhiran- dirangkai
tulisan, makanan, pujian, dll.
Konfiks- dirangkai
menggarisbawahi, mempertanggungjawabkan, dll.



Penulisan Kata ulang, Kata majemukPenulisan Kata ulang, Kata majemuk
Penulisan kata ulang dengan tanda hubung (- ).

Ibu- ibu, adik- adik, makan- makan, dll.
Penulisan Kata majemuk:

a. Idiomatik : dirangkai
matahari, pancasila, hulubalang, dll.

b. Penulisan kata majemuk biasa : dipisah:
meja hijau, jago merah, panjang tangan, keras kepala, dll



Pemenggalan KataPemenggalan Kata
1. Jika ditengah kata terdapat dua vokal atau konsonan berturutan, 

pemenggalan dilakukan diantara 
vokal atau konsonan.
Contoh: sau- da-ra

de- ngan
pu- tra



Lanjutan pemenggalan kataLanjutan pemenggalan kata
2. Jika ditengah kata terdapat tiga konsonan atau lebih, 

pemenggalannya dilakukan antara konsonan pertama dan 
konsonan kedua. Contoh:

ul- tra, ben- trok, in- stru- men, dll.
3. Awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel 

yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya 
pemenggalannya dipisah. Contoh: bel- a- jar, meng- u-
sik, me- me- nuh- I, dll.



LanjutanLanjutan……..
4. Kata eks- jika ada padanan kata in- atau im-

pemenggalannya dilakukan setelah kata tersebut. Contoh: 
eks- por, im- por, eks- ter- nal, in- ter- nal, dll.

5. Kata trans- jika ebagai imbuhan, pemenggalannya 
dilakukan setelah kata tersebut. Contoh: trans- fu- si, 
tran- skrip-si, tran- sis-tor, dll.



Kata ganti ku, mu, nya, kau.Kata ganti ku, mu, nya, kau.
Kata ganti ini ditulis serangkai. Contoh: Apa yang kumiliki telah 
kaupinjam.
Bukuku, rumahku, bajunya telah hanyut karena banjir.
Kata depan ditulis terpisah, contoh: di warung, ke Jakarta, dari
sekolah.



Kata sandang si, sangKata sandang si, sang
Kata ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contoh: 
Harimau itu marah sekali kepada sang kancil.
Paket itu dikirim kembali kepada si pengirim.



Partikel lah, kah, tah, pun, perPartikel lah, kah, tah, pun, per
Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai, contoh: Bacalah buku 
itu. 
Siapakah kau?
Apatah gunanya bersedih hati?
Partikel pun ditulis serangkai, contoh: Biarpun hujan aku 
datang juga.
Pun ditulis terpisah, contoh: Kami pun berangkat.
Siapa pun boleh makan.



Partikel perPartikel per
Partikel per ditulis:
digabung  - Dua perlima bagiannya hilang.
Dipisah- bermakna demi, tiap, mulai, contoh: Satu per satu 
pergi.
Gajinya naik per April.



Angka Lambang bilanganAngka Lambang bilangan
1. Ke- : abad ke- 20

abad XX
abad kedua puluh

2. Jika menyatakan jumlah:
Ibu membeli dua piring nasi.
Ibu membeli 25 mangkok bakso.

3. Angka tidak boleh di awal kalimat:
19 orang datang ke rumah( salah).
Sembilan belas orang datang ke rumah ( betul).



Kata Baku dan Tidak BakuKata Baku dan Tidak Baku
1. tidak dipengaruhi bahasa daerah.

saya  ( baku)  gue (tidak baku)
bertemu ( baku) ketemu (tidak baku)

2. Tidak dipengaruhi bahasa asing.
Baku Tidak baku
kantor tempat      kantor dimana..
keempatan lain  lain kesempatan



LanjutanLanjutan…………..
3. Bukan bahasa percakapan.
Baku                      Tidak baku

Dengan                    sama
Mengapa                  kenapa
Tidak                        nggak
4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit.
Baku                      Tidak baku
Ia bekerja keras.  Ia kerja keras.
Budi mencuri buku. Budi curi buku.



LanjutanLanjutan……………………..
5. Pemakaian sesuai konteks kalimat.

Baku                   Tidak baku
Suka akan                 suka dengan
Disebabkan oleh disebabkan karena
6. Tidak rancu
Baku                      Tidak baku
Berkali- kali          berulangkali
Mengesampingkan mengenyampingkan



LanjutanLanjutan…………..
7. Tidak mengandung pleonasme.

Baku              tidak baku
Para tamu      para tamu- tamu
Hadirin           para hadirin
Maju              maju ke depan
8. Tidak mengandung hiperkorek
Baku              tidak baku
Analisis        analisa
Apotek         apotik



Makna KataMakna Kata
Macam makna kata
a. Makna leksikal ( makna dalam kamus)
b. Makna gramatikal:
1. Afiksasi
2. Reduplikasi
3. Komposisi
4. Kata tugas:
a) Preposisi
b) Konjungsi
c) Kata seru
d) partikel



Makna Denotasi dan KonotasiMakna Denotasi dan Konotasi
Denotasi : makna lugas/ umum, contoh: Ayam itu enak.
Konotasi: makna tambahan berupa nilai rasa tertentu baik positif
maupun negatif.
contoh: Pencuri itu mampus dihajar massa.( negatif)
Ia gugur dimedan laga. ( positif).



Makna lugas dan makna kiasMakna lugas dan makna kias
Makna lugas : makna sebenarnya, contoh:
Orang itu berbaju hijau. ( hijau = warna hujau).
Makna kias:  makna bukan sebenarnya, contoh: Ia dihadapkan ke 
meja hijau.( meja hijau= pengadilan).



Hubungan MaknaHubungan Makna
1. Sinonim: makna sama

telah= sudah
2. Antonim ( lawan kata)

besarx kecil
3. Homonim: tulisan, lafal sama sedangkan makna berbeda.

bisa = racun
dapat

4. Homograf: tulisan sama, lafal dan arti berbeda.
teras = ruas
teras = serambi



LanjutanLanjutan………………..
5. Homofon: lafal sama, tulisan dan arti berbeda.

sangsi = ragu- ragu
sanksi = hukuman

6. Polisemi: makna ganda bersumber dari makna dasar yang 
sama.

Kepala jawatan itu berkepala botak.
Kepala = pimpinan
kepala= bagian atas tubuh kita



Lanjutan..Lanjutan..
7. Hipernim: makna umum atau superordinal.

Unggas (hipernim) = itik
ayam
burung

8. Hiponim: makna khusus(subordinat)
bunga( hipernim)== mawar(hiponim)

melati
kenanga



Perubahan MaknaPerubahan Makna
1. Meluas: makna baru lebih luas cakupannya 

daripada makna lama.
berlayar- menggunakan kapal layar
berlayar- mengarungi samodra.

2. Menyempit: makna sekarang lebih sempit.
Sarjana: ahli( cendekiawan) (dahulu)
Sarjana: gelar  dari PT.

3. Ameliorasi: makna baru lebih halus.
suami istri ( sekarang)
laki bini ( dahulu)



LanjutanLanjutan……....
4. Peyorasi: makna baru lebih kasar.

Oknum: pelaku, orang asing(dahulu).
Oknum: pelaku kejahatan( sekarang)

5. Asosiasi: persamaan antara makna baru dan lama.
Biar lancar, beri saja amplop.
amplop= sampul surat( dahulu)
amplop= uang suap ( sekarang)

6. Sinestesia; makna muncul karena pertukaran tanggapan 
indra.
Pedas= menyakitkan/ keras ( telinga).
pedas= rasa makan pedas ( lidah/ pengecap)



Latihan tambahanLatihan tambahan
1. Berilah contoh masing- masing 2.
a. Hiponim
b. Homograf
c. Homofon
d. Sinonim
e. Polisemi
f. Hipernim
g. Homonim



LanjutanLanjutan…………
2. Berilah contoh masing-masing 2:
a. Makna meluas
b. Makna menyempit
c. Ameliorasi
d. Asosiasi
e. Sinestesia



PEMAKAIAN HURUPPEMAKAIAN HURUP
A. HURUP YANG DIGUNAKAN ADA 26.
B. HURUF VOKAL ADA 5 MACAM
C. HURUF KONSONAN ADA 21 BUAH.
D. DIFTONG ADA  3 BUAH: ai, au, oi
E. GABUNGAN HURUF KONSONANADA 4 BUAH : kh, ng, 

ny, dan sy.



PEMAKAIAN HURUF KAPITALPEMAKAIAN HURUF KAPITAL
1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf awal kalimat: Dia 

mengantuk.
2. Huruf pertama petikan langung: Adik bertanya:” Kapan kita 

pulang?.
3. Huruf pertama pada ungkapan yang berhubungan nama Tuhan 

dan kitab suci termauk kata ganti untuk Tuhan: Allah, Yang 
Mahakuasa, Yang Maha Pengasih, Alkitab, dll.



lanjutanlanjutan
4. Huruf kapital dipakai pada huruf pertama gelar kehormatan, 

keturunan dan keagamaan  diikuti nama orang: Haji Agus Salim, 
Nabi Ibrahim, Sultan Hasanudin.

5.  Huruf pertama nama jabatan, nama instansi, nama tempat: 
Profesor Supomo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Gubernur D I Y.



LanjutanLanjutan…………
6. Huruf pertama nama orang: Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage 

Rudolf Supratman.
7. Huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa: bangsa 

Indonesia, uku Sunda, bahasa Inggris.
8. Kata turunan tidak berlaku seperti di atas: mengindonesiakan 

kata asing, keinggris-inggrisan.



LanjutanLanjutan…………..
9. Huruf pertama nama tahun, hari, bulan, hari raya, dan peristiwa 

sejarah: tahun Masehi, tahun Hijriah, bulan Agustus, Senin, Natal, 
Idul Fitri, dll.

10. Huruf pertama nama geografi: Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit 
Barisan.

11. Huruf pertama semua unsur nama negara, nama dokumen 
resmi, ketatanegaraan: Republik Indonesia, Keputusan Presiden 
Republik Indonesia.



LanjutanLanjutan……..
12. Huruf pertama kata bentuk ulang sempurna nama badan dan 

dokumen resmi: Perserikatan Bangsa- Bangsa,  Undang- Undang 
Dasar Republik Indonesia, dll.

13. Huruf awal kata nama majalah, buku, judul karangan: Saya 
telah membaca Jalan Tak Ada Ujung; Surat kabar Suara Merdeka.



LanjutanLanjutan…………
14. Huruf pertama singkatan nama, gelar, pangkat, 

sapaan: Dr. ( Doktor), S.E; S.Pd, Tn, Ny.
15. Huruf kapital dipakai  huruf pertama penunjuk 

hubungan keakraban: Kapan Bapak berangkat?
Adik bertanya:” Itu apa Bu?

16.Huruf kapital dipakai pada huruf pertamakata ganti
:  Sudahkah Anda tahu?

Surat Anda telah masuk.



HURUF MIRINGHURUF MIRING
1. HUruf miring untuk kutipan nama majalah, buku, urat kabar: 

majalah Tempo, surat kabar Pikiran Rakyat,  buku Tata Bahasa 
Baku Bahasa Indonesia.

2. Huruf miring untuk menuliskan nama ilmiah atau kata asing:
Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana.



Singkatan atau AkronimSingkatan atau Akronim
1. Untuk gelar, jabatan : Muh. Slamet, Sunarto, S.E., Bpk. , 

Sdr. , Kol.
2. Singkatan resmi: BPK, DPR, PGRI
3. Singkata tiga huruf harus diikuti titik: dll. , dsb. ,hlm. , Yth. 
4. Tetapi untuk dua huruf : a.n. , d. a. , u. b., u.p.
5. Lambang kimia tidak dikuti titik: kg, Cu, cm, Rp



LanjutanLanjutan…………
1. Akronim: nama diri gabungan huruf kapital:  ABRI, PASI, 

SIM.
2. Nama diri gabungan suku kata atau huruf: Akabri, Bappenas, 

Kowani, Iwapi.
3. Akronim bukan nama diri: pemilu, radar, rapim, rudal,tilang.



Angka dan Lambang BilanganAngka dan Lambang Bilangan
1. Angka sebagai lambang bilangan atau nomor:  Arab: 0, 1, 2, 3, 

4, 5…., Angka Romawi: I, II, III, IV, V….
2. Angka dipakai untuk satuan  panjang, luas, berat, isi, waktu, 

uang,  kualitas: 1 kg, Rp5.000,00, 10 orang, tahun 2008.
3. Angka dipai untuk nomor jalan, rumah, kamar: Jalan Melati I 

No. 15, Kamar 240.



LanjutanLanjutan……....
1. Menomori bagian karangan, ayat, : Bab x, Pasal 15, halaman 

45.
2. Penulisan lambang bilangan tingkat: Sultan Hamengkubuwono 

X, pada abad XX
3. Lambang bilangan dengan akiranan –an: tahun ’50-an, uang 

5000-an, lima uang 1000-an.



Ungkapan PenghubungUngkapan Penghubung
Penggunaan tidak baku:
1. Baik yang merah ataupun yang putih, sama saja kualitasnya.
2. Antara Rina dengan Rini sulit dibedakan.
Penggunaan yang baku:
1. Baik yang merah maupun yang putih , sama saja kualitasnya.
2. Antara Rina dan Rini sulit dibedakan.



Pednggunaan Tanda BacaPednggunaan Tanda Baca
1. Tanda titik (. ): 
a.  akhir kalimat.
1)  Wayan pergi ke Yogyakarta.
2)  Biarlah mereka ikut semua.
b. Akhir singkatan nama orang
1) A. M. Sangaji
2) Muh. Thaif  



LanjutanLanjutan………………
c. Akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat dan sapaan
1) Ir.
2) Prof.
3) Dr.
4) Kep.
d. Singkatan kata yang umum
1) a.n.      3)  dkk.   4)  tgl.   5)  hlm.
2) U.b.



LanjutanLanjutan…………..
e. Memisahkan angka jam, menit, dan detik menunjuk waktu.
1) Pukul 6.25.10
2) Jam 5.30.15
f. Memisahkan angka ribuan , jutaan menjukkan jumlah
1) 12.000.234.250.
2) 3.333.444.  



LanjutanLanjutan…………....
g. Tidak dipakai di dalam singkatan yang berupa huruf awal  tau 

suku kata suatu kata
1) ABRI
2) DPR
3) Sekjen
4) tilang



LanjutanLanjutan…………
h. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia.
1) Ca
2) TNT
3) 15 cm
4) 10 kg
5) Rp5.000.254,00



LanjutanLanjutan……....
i. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul karangan
1) Layar Terkembang
2) Jalan Tak Ada Ujung
j. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan 

tanggal surat atau nama dan alamat penerima.
1) Jalan Kenanga 50 Yogyakarta
2) 1 Oktober 2009
3) Yth. Sdr. Banu Jalan Gowok Blok 23 Yogya



LanjutanLanjutan……....
k. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam 

suatu bagian, ikhtisar, daftar.
1) III. Departemen Dalam Negeri

A. Direktorat Jendral …
B. Direktorat Agraria

1. Patokan Umum
1.1  Isi Karangan
1.2  Ilustrasi



2.  Tanda Koma ( , )2.  Tanda Koma ( , )
a. Rincian
1) Aku membeli buku, pena, dan penggaris.
b. Memisahkan kalimat setara satu kalimat
1) Pak Suta bukan ayah saya, melainkan ayah Jono.
c. Memisahkan anak kalimat
1) Ketika ibu datang, aku sedang tidur.
2) Karena dia sibuk, ia lupa akan janjinya.



LanjutanLanjutan……..
d. Tanda koma dipakai di belakang ungkapan atau tanda hubung.
1) Oleh karena itu, kita harus makan.
2) Jadi, dia harus pergi hari ini.
e. Dipakai dibelakang kata: O, ya, wah, dan kasihan.
1) Wah, dia sayang padaku.
2) O, dia marah hari ini.



LanjutanLanjutan……..
f. Memisahkan petikan langsung.
1) Kata ayah, “ Saya senang sekali.”
g. Dipakai di antara nama, alamat, bagian alamat, tempat dan 

tanggal.
1) Bapak Budi, Jalan Mawar 3, Malang.
2) Jakarta, 12 Maret 2009.
h. Menceraikan bagian nama yang dibalik.
1)  Siregar, Merari. Azab Sengsara. BP, Jakarta, 1920.



LanjutanLanjutan……..
J. Nama  orang dan gelar
1) Ruhut Sitompul, S.H.
2) Ny. Maya Rumantir,M.Sc.
k. Dimuka angka persepuluhan
1) 13,50 kg
2) Rp50,50
l. Mengapit keterangan tambahan dan oposisi
1) Guru saya, Pak Budi, pandai sekali.
2) Si Hitam, kucing saya, besar sekali.



3. Tanda Titik Koma (; )3. Tanda Titik Koma (; )
Memisahkan bagian kalimat yang sejenis

- Malam semakin larut; kami belum juga tidur.



4.  Tanda Titik Dua ( : )4.  Tanda Titik Dua ( : )
a. Akhir pernyataan lengkap.
- Yang kita butuhkan sekarang adalah barang- barang sebagai 

berikut: meja, kursi, bangku, almari, dan papan.
b. Tanda pemerian.
- Ketua: Yoni
- Sekretaris: Bula
- Bendahara: Popa



LanjutanLanjutan……
c. Teks drama
- Ayah: “ Keluarkan mobil itu, Dul!”
- Dullah: “ Baik, Pak!”
d. Antara bab dan ayat, pasal dan ayat.
- Sarinah, II (1976), 38:6
- Surat Albaqarah 14: 1-17



5. Tanda Hubung (5. Tanda Hubung (-- ))
a. Tanda kata ulang
- anak- anak
- Ibu- ibu
b. Pemisah tanggal, bulan dan tahun.
- 8- 3- 2009
c. Memperjelas hubungan bagian ungkapan.
- ber- evolusi
- Istri- guru yang ramah itu. 



LanjutanLanjutan……..
d. Merangkaikan se-, ke- ,-an dan singkatan huruf kapital.
- se- Jawa Timur KTP-nya nomor 1345 B
- Se- Indonesia
- Hadiah ke- 3 tahun 90-an
e. Merangkai awalan bahasa Indonesia dengan kata asing.
- me-rekrut
- Di- eksport



6. Tanda Tanya ( ? )6. Tanda Tanya ( ? )
Akhir kalimat tanya.
- Kapan kamu pulang?
Kesangsian pernyataan.
- Ramira dilahirkan tahun 1987 (?)



7.  Tanda kurung ( )7.  Tanda kurung ( )
Pengapit tambahan keterangan
- Dia sekolah di SMA ( Sekolah Menengah Atas) Laboratorium.
Pengapit penjelasan yang bukan bagian pokok.
- Memangdiakui bahwa pelajaran ( “ pembelajaran” ) ada 

metodenya.



8..Tanda Garis Miring ( / )8..Tanda Garis Miring ( / )
a. Penomoran kode
- No. 45/ SK/ 2009
b. Pengganti kode kata, dan per, atau nomor alamat.
- Mahasiswa/ mahasiswi
- Jalan Jemlang IV/8
- Harganya Rp250,00/ lembar.



9. Tanda Petik Ganda ( 9. Tanda Petik Ganda ( “…”“…” ))
a. Kutipan langsung
- Kata ayah:” Kau akan lulus nanti.”
b. Petikan judul
- Bacalah” Layar Berkembang” karya STA.
c. Kata khusus
- Karena bulunya, anjingku kuberi julukan “ si Belang.”



10. Tanda 10. Tanda Elipsis ((……))
a. Ujaran putus- putus
- Ia seharusnya…seharusnya…sudah berada di sini.
b. Pembaca mengisi kelanjutan kalimat.
- Entah dari mana orang itu mendapatkan biaya untuk sekolah 

anak- anaknya itu…!
c. Tanda elips dipakai suatu kutipan yang dihilangkan. Contoh: 

Suharto berkuasa  dari tahun 1965 sampai tahun...



11. Tanda kurung siku [...]
a. Menerangkan sesuatu di luar teks atau sisipan keterangan  

yang tidak ada hubungannya dengan teks.
Contoh: Orang itu selalu berhubungan [ maksudnya: orang 
itu selalu berkomunikasi].

b.  Mengapit penjelasan bagi kalimat di dalam kurung. Contoh:  
[( Hanya menggunakan nada atau tangga nanda atau dengan 
kata lain (juncture)].



12. Tanda petik tunggal (‘...’)
Tanda ini untuk menjelaskan sebuah kata  atau ungkapan asing. 

Contoh: ‘ lailatul qadar ‘ malam bernilai.
13.  Tanda penyingkat (apostrof) (‘ ). Contoh: Tanda ini untuk 

tanda menghilangkan bagian kata. Contoh: Hari’ lah  larut 
malam.



DIKSI ( PILIHAN KATA)
Diksi ( dictionary)  - diction berarti pilihan kata.
Pemakaian diksi :
1. Pemakaian kata bersinonim dan berhomofon:
- Beras makanan asas bangsa kita ( tidak tepat).
- Beras makanan pokok bangsa kita ( tepat)
- Sekalian orang di kota itu menjenguk kepadanya ( tidak 

tepat).
- Semua orang di kota itu menjenguk kepadanya( tepat)



2. Pemakaian kata bermakna 
denotasi dan konotasi
Contoh:
1. Pejahat itu gugur di jalan Malioboro tadi malam( tidak tepat).
2. Penjahat itu mampus di jalan Malioboro  tadi malam ( tepat).
3. Para pahlawan gugur di medan perang ( tepat).



3. Pemakaian kata umum dan kata 
khusus
Kata umum                     Kata khusus
Melihat                             memandang, menonton,        

.                                     menatap,menegok           

.                                      Menyaksikan
Jatuh                                roboh,  rebah, tumbang

rontok, longsor
Buah                                apel, mangga, durian

manggis dll.
Bunga                               melati, mawar, anggrek

kamboja



4. Pemakaian kata- kata atau 
istilah asing
Pertimbangan penggunaan istilah asing:
a. Perasaan cermat tidaknya bahasa sendiri dalam membedakan 

nuansa makna: biologi, biologis
b. Perlu  tidaknya kata bersinonim: asimilasi, pembahuran
c. Adanya gengsi  bahasa asing: kalibrasi, evaluasi
d. Tinggi rendahnya kemampuan berbahasa sendiri: dalam mana, 

di mana, kepada siapa.



5. Pemakaian kata abstrak dan 
konkrit
Kata abstrak yaitu kata yang memiliki referen konsep, 

sedangkan kata konkrit  mempunyai referen berupa objek.
Contoh: 
- Keadaan kesehatan anak- anak di desa sangat buruk.
- Banyak yang menderita malaria, radang paru- paru,  cacingan, 

kekurangan gisi.



6. Pemakaian kata populer dan 
kata kajian
Populer Kajian

Batu Batuan

Penduduk Populasi

Besar Makro

Banyak tuntutan Canggih

Isi Volume

bisul Abses

bunyi Fonem

Hasil Produk, prestasi

Perbedaan Kelinan

Cara Metode

sejajar kesejajaran



7. Pemakaian Jargon, kata 
percakapan, slang
Jargon= kata teknis tebatas/ sandi
Slang yaitu kata khusus  dan diketahui oleh kalangan tertentu.
Contoh:  sikon, prokon, kep( kapten), dok( dokter), prik ( suntik)
Slang ini sifatnya sementara:  asoy, mana tahan, bahenol, selangit.



8. Bahasa Prokem adalah bahasa sandi yang 
digemari remaja ( digunakan antarremaja dalam 
kelompok).
Bokap Bapak

Nyokap Ibu

Bonyak Bapak dan ibu

Cacing Petugas keamanan

Cuek Tidak acuh

Doi Dia

Doku Uang

Hebring Sangat hebat

nglinting Mengisap ganja



Gaya bahasa
Macam gaya bahasa:

a. Berdasarkan struktur kalimat:
1) Klimak: gaya bahasa berurutan dari pikiran makin lama 

makin meningkat.
Contoh: saya berdoa setiap saat, setiap jam, setiap hari setiap 

minggu, setiap bulan agar mereka sukses.
2) Anti klimak:  gaya bahasa yang makin lama makin menurun 

pengungkapannya.
Contoh: Ketua pengadilan negeri itu adalah seorang yang kaya, 

pendiam, tidak terkenal, tidak memiliki banyak kolega.



3) Paralelisme: gaya bahasa yang berusahan mencapai 
kesejajaran dalam pemakaian kata- kata atau frasa yang 
menduduki fungsi yang sama.

Contoh: Bukan saja perbuatan itu harus dikutuk,tetapi harus 
juga diberantas.

4) Antitesis: gaya bahasa yang mengandung gagasan 
bertentangan dengan menggunakan kata- kata dan kelompok 
kata yang berlawanan.

Contoh: Kaya- miskin, tua-muda, besar- kecil, semua 
mempunyai kewajiban  terhadap keamanan bangsa dan 
negara.



5) Repetisi: perulangan bunyi, kata, bagian yang 
dianggap penting.
Contoh: atau maukah kau pergi bersama serangga- serangga 

tanah, pergi bersama kecoak- kecoak,pergi bersama mereka 
yang menyusupi tanah, menyusupi alam?

Gaya bahasa ini diantaranya:
a. Episzeuksis:  repetisi bersifat langsung
Contoh:  Anak itu nakal sekali. Anak itu pandai sekali 

matematika.
b. Taulotes: repetisi pengulangan susunan.
Contoh: Kau menuding aku, aku menuding kau, kau dan aku 

menjadi seteru.



c. Anafora: repetisi perulang setiap 
awal kalimat.
Contoh: Bahasa baku  adalah bahasa resmi kenegaraan. Bahasa  

baku sudah di resmikan sejak 1972.
d. Efistrafa: repetisi diakhir kalimat.
Contoh: Bumi yang kau diami, laut yang kau layari adalah puisi
Udara yang kau hirupi, air yang kau teguki adalah puisi
e. Simploke: repetisi awal dan akhir.
Contoh: Kamu bilang hidup ini brengsek. Aku bilang biarin.
Kamu bilang hidup ini tidak berarti.Aku bilang biarin.



f. Mesodiplasis:repetisi ditengah baris.

Contoh;Pegawai kecil jangan mencuri kertas  karbon.

Babu- babu jangan mencuri tulang- tulang ayam goreng.

g. Epanalepsis:  repetisi diakhir kalimat atau klausa.

Contoh: Kita gunakan pikiran dan perasaan kita.

Kami cinta perdamaian karena Tuhan kami.

h. Anadiplosis: repetisi kata atau frasa terakhir.

Contoh: Dalam laut ada tiram, dalam tiram ada mutiara.

Dalam mutiara ah tak ada apa.

Dalam baju ada aku, dalam aku ada hati.

Dalam hati ah tak apa jua yang ada.



b. Berdasarkan Bahasa retoris
1) Aliterasi: Gaya bahasa berujud perulangan konsonan sama.
Contoh: Takut titik lalu tumpah.
2) Asosnansi: perulangan bunyi vokal sama.
Contoh: Ini muka penuh luka, siapa punya.
3) Anastrof: pembalikan susunan kata.
Contoh: Pergilah ia meninggalkan kami, keheranan kami melihat 

perangainya.
4) Preterisio: gaya bahasa penyangkalan.
Contoh: Saya tidak mau mengungkapkan dalam forum ini bahwa 

saudara menggelapkan uang jutaan rupiahuang negara.



5. Apostrof
Pengalihan amanat dari para hadirin yang tidak  hadir.
Contoh; Hai dewa-dewa yang berada di surga, datanglah dan 

bebaskanlah  kami dari belenggu penindasan.
6. Asindenton: bersifat acuan.
Contoh; Dan kesakitan, kesesakan, kepedihan,seribu derita detik-

detik penghabisan orang melepas nyawa.
7.Polisidenton: gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari 

asidenton.

Contoh; Dan kemanakah burung- burung yang gelisah dan tak 
berumah, dan menyerah pada gelap dan dingin yang bakal 
merontokkan bulu- bulunya.



8-. Kiasmus: gaya bahasa yang terdiri dari dua bagian 
yang bersifat seimbang dan di pertentangkan  satu sama 
lain.

Contoh: Semua kesabaran kami sudah hilang, lenyap sudah 
ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu.

9. Elepsis: Menghilangkan unsur kalimat  yang dengan 
mudah dapat diisi.

Contoh: Psikismu cemerlang tetapi sayang fisikmu.....
10. Eufimisme: Ungkapan yang tidak menyinggung 

perasaan orang, uangkapan halus.
Contoh:Ayahnya sudah tidak ada di tengah mereka ( 

mati).



11. litotes: Gaya bahasa 
merendahkan
Contoh: 

12. Pleonasme: Gaya bahasa yang melebih- lebihkan

Contoh: saya telah melihat dengan mata kepala sendiri.

13. Perifrasis: Gaya bahasa seperti pleonasme mempergunakan kata lebih banyak.

Contoh: Ia telah beristirahat dengan damai .

14. Prolepsis: gaya bahasa yang mempergunakan  kata- kata atau gagasan yang 
sebenarnya terjadi.

Contoh: Pada pagi yang cerah itu ia mengendarai sebuah sedan 
biru.



15. Zeugma: gaya yang menghubungkan kata yang satu dengan 
kata lain  saling berhubungan.

Contoh: Ia sudah kehilangan topi dan semangatnya.
16. Hiperbola:  gaya bahasa yang mengandung pernyataan 

berlebihan
Contoh: Kemarahanku sudah menjadi- jadi  hingga hampir 

meledak.
17. Paradoks:  gaya bahasa menyatakan pertentangan .
Contoh; Musuh sering merupakan kawan yang akrab.



Lanjutan--------
18. Oksimoron: pertentangan dengan menggunakan kata yang 

berlawanan.
Contoh:  Keramah- tamahan yang bengis.

Itu sudah menjadi rahasia umum.



Gaya bahasa kiasan
1. Persamaan: Perbandingan yang bersifat eksplisit.
Contoh: Kakinya seperti kepiting batu.

Bibirnya seperti delima merekah.
Matanya seperti bintang timur.

2. Metafora: analogi yang membandingkan dua hal secara 
langsung.

Contoh: Perahu itu menggergaji ombak.
Mobilnya batuk- batuk sejak pagi tadi.



4. Personifikasi: menggambarkan benda mati 
seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan.

Contoh: Ombak berkejar-kejaran.
Pohon nyiur melambai-lambai.

5. Alusi:gaya  bahasa berusaha mensugesti kesamaan antara 
orang , tempat, dan peristiwa.

Contoh: Bandung adalah Paris van Java.
Yogya adalah kota pelajar.

6. Eponim: gaya bahasa yang dihubungkan dengan sifat 
tertentu, sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan sifat 
itu.

Contoh: Hercules



7. Epitet: acuan yang menyatakan sifat ciri 
seseorang.
Contoh; Putri malam untuk menyebut bulan.

Raja rimba untuk menyebut singa.
8. Senekdot: gaya bahasa yang menggunakan keseluruhan dan 

sebagaian untuk menyatakan sesuatu.
Pas pro toto :Sebagian untuk keseluruhan
Totem pro parte: keseluruhan untuk sebagian



9. Metonimia: gaya bahasa yang 
mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan 
suatu hal yang berkaitan
Contoh: Ia membeli Scopy

Ia minum SGM
Ia mencuri Toshiba.

10. Antonomasia: Gaya bahasa yang menggunakan  nama diri, 
gelar, jabatan  untuk menggantikan nama.

Contoh: Yang Mulia tidak hadir dalam upacara ini.
11. Hipalase: gaya bahasa yang menggunakan kata  untuk 
menerangkan kata yang lain.

Contoh: Ia berbaring di atas bantal yang gelisah.



12. Ironi: gaya bahasa yang menggunakan kata 
tertentu untuk menyatakan makna/ maksud 
belainan.
Contoh: Tidak diragukan lagi bahwa andalah orang   tuanya, 

sehingga semua kebijakan terdahulu harus dibatalkan.
13. Satire: Sindiran yang sifatnya mengejek atau menolak.
Contoh: 
14. Paronomasia: gaya bahasa yang menggunakan kiasan  

kemiripan bunyi.
Contoh;  Engkau orang kaya! “ Ya kaya monyet”


