
KESALAHAN BERBAHASAKESALAHAN BERBAHASA

Bentuk penyimpangan wujud Bentuk penyimpangan wujud 
bahasa dari sistem atau bahasa dari sistem atau 
kebiasaan umumnya pada suatu kebiasaan umumnya pada suatu 
bahasa sehingga menghambat bahasa sehingga menghambat 
kelancaran komunikasi.kelancaran komunikasi.



Analisis Kesalahan BerbahasaAnalisis Kesalahan Berbahasa

• Usaha mengatasi bentuk penyimpangan 
bahasa dan mempunyai dampat positif 
terhadap efektivitas bahasanya serta 
dapat diterima sebagai kasanah sistem 
bahasa yang bersangkutan.



Tujuan Analisis BahasaTujuan Analisis Bahasa
a. Berperan serta dalam usaha membina 

pertumbuhan dan perkembangan bahasa;
b. Menunjang segi didaktis metodologisnya;
c. Para pemakai bahada dapat memperbaiki dan 

menghindari  pemakaian bahasa yang salah;
d. Harus dapat digunakan untuk keperluan 

linguistik;
e. Tumbuhnya sikap moral yang tinggi pada para 

pemakai bahasa;
f. Dapat mengatasi persoalan pemakaian 

bahasa Indonesia.



Jenis Kesalahan BerbahasaJenis Kesalahan Berbahasa

1. Jenis kesalahan berbahasa ditinjau dari 
faktor pribadipemakai bahasa:

a. Potensi yang bersifat fisiologis: organ-
organ yang dapat menghasilkan dan 
menerima bunyi- bunyi ucapa, serta 
menghasilkan dan menerima bunyi 
lambang- lambang tertulis.

b. Kelainan fisiologis berkaitan erat dengan 
kelainan psikhologis. 



Situasi sosial dapat mempengaruhi Situasi sosial dapat mempengaruhi 
wujud bahasa seseorang wujud bahasa seseorang 

Bentuk sosial, ekonomis, etis, religius, 
politis.

Sosial ekonomis rendah  kemungkinan 
jarang ada kesempatan berkomunikasi 
dengan  orang berpendidikan tinggi.



Kesalahan Berbahasa  berdasarkan tingkat Kesalahan Berbahasa  berdasarkan tingkat 
kemajuan belajar pemakai bahasa:kemajuan belajar pemakai bahasa:

a. Kesalahan sistematis awal( 
presystematic error)

Contoh: Wahai, betapa sportif masakan ini.
b. Kesalahan sistematis ( systematic error)
Contoh:  bentuk baku        bentuk tak baku

ahli                      akhli
asas                    azas
asasi                   azasi



LanjutanLanjutan………………

c. Kesalahan sistematis akhir( 
postsystematic error)

Contoh: orang yang tahu benar kaidah 
bahasanya tetapi karena tidak sadar 
kebiasaannya muncul kembali 
berbahasa yang salah. 



Jenis Kesalahan Berbahasa  Jenis Kesalahan Berbahasa  
Terjadi Karena Kontak  Bahasa:Terjadi Karena Kontak  Bahasa:

a. Adaptasi: pemakaian sesuai dengan 
kebiasaan masyarakat.

Contoh: stri ( sansekerta)– istri ( Bhs. Ind)
fikrun( arab)– pikir ( Bhs. Ind)

Contoh bentuk adaptasi pengucapan:
Baku                                       penyimpangan
Wujud                                  wujut
Cacat                                   cacad
Jodoh                                  jodo
Rapi                                    rapih



LanjutanLanjutan……………………

b. Analogi : mengambil bentuk yang 
dianggap sama .

Contoh: dewa- dewi, putra- putri, pemuda-
pemudi, cama- cami, siswa- siswi.
standarisasi, iminisasi, senganisasi, 
otorisasi dll.



LanjutanLanjutan………………..

c. Hiperkorek:
Contoh: saraf---syaraf

insaf---insyaf
masa---masya
ijasah---izazah
asas--- azas
Pihak---fihak
roh---rokh



LanjutanLanjutan--------------

d. Kontaminasi ( rancu)
Contoh:
Mempertinggi ( tepat)- mempertinggikan 

(rancu)
Berkali- kali (tepat)- berulangkali (rancu)
Dan lain- lain (tepat) --- dan lain 

sebagainya(rancu)



Jenis Kesalahan Menurut Jenis Kesalahan Menurut 
KetatabahasaanKetatabahasaan

a. Sintatik
b. Morfologis
c. Fonologis
d. Ejaan dan tanda baca



Jenis Kesalahan menurut satuan Jenis Kesalahan menurut satuan 
bahasabahasa

a. Kesalahan dalam wacana
b. Kesalahan dalam paragraf
c. Kesalahan dalam kalimat
d. Kesalahan dalam klausa
e. Kesalahan dalam frasa
f. Kesalahan dalam kata
g. Kesalahan dalam morfem
h. Kesalahan dalam fonem



Jenis kesalahan ejaanJenis kesalahan ejaan

a. Pemakaian huruf
b. Penulisan huruf
c. Penulisan kata
d. Penulisan unsur serapan
e. Tanda baca



Kesalahan FonologiKesalahan Fonologi

Tarigan dan Suliastianingsih (1998): kesalahan 
berbahasa dalam bidang fonologi meliputi 
perubahan pengucapan fonem, penghilangan 
fonem, dan perubahan bunyi diftong menjadi 
bunyi tunggal atau fonem tunggal.

Kesalahan- kesalahan  berbahasa dalam bidang 
fonologi sebagai berikut:

a.Pelafalan fonem /n/ diubah menjadi /ng/
Contoh:  ikan dilafalkan /ikang/ seharusnya /ikan/

taman dilafalkan / tamang/ seharusnya/ 
taman/



Lanjutan.......................Lanjutan.......................

b. Pelafalan fonem /t/  pada akhir kata diubah menjadi /’ /
Contoh: cepat dilafalkan / cepa’ / semestinya / cepat/
Hormat dilafalkan / horma’/ semestinya/ hormat/
c. Pelafalan fonem /e/ diubah menjadi/ E/
Contoh: kalender dilafalkan / kalEndEr/ semestinya / 

kalEnder/
meter dilafalkan / mEtEr/ semestinya / mEter/

d. Pelafalan fonem /E/ diubah menjadi /e/
Contoh: sukses dilafalkan / sukes/ semestinya/ sukEs/

lengah dilafalkan /lengah/ semestinya / lEngah/



Lanjutan...............Lanjutan...............

e. Fonem /u/  dilafal /o/
Contoh: lubang dilafalkan /lobang/ 

semestinya/ lubang/
gua dilafalkan /goa/ smestinya/ gua/

f. Pelafalan / i/ diubah menjadi/ E/
Contoh: hakikat dilafalkan / hakEkat/ 

seharusnya / hakikat/
nasihat dilafalkan / nasEhat/ seharusnya/ 
nasihat/ 



Lanjutan..............Lanjutan..............

g. Pelafalan fonem / ai/ dilafalkan/E/ atau/Ei/
Contoh: santai dilafalkan/ santEi/ santE/ 

semestinya /santai/
pantai dilafalkan /pantEi/ pantE/ semestinya/ 
pantai/

h. Pelafalan fonem /g/ pada akhir kata diubah 
menjadi /h/ atau /ji/

Contoh: geologi dilafalkan /geolohi/ atau/ geoloji/ 
seharusnya / geologi/
idiologi dilafalkan /idiolohi/, /idioloji/ semestinya 
/idiologi/



Lanjutan................Lanjutan................

i. Pelafalan fonem /h/ dihilangkan/ /
Contoh: hijau dilafalkan /ijau/ semestinya / hijau/

tahi dilafalkan/ tai/ seharusnya/ tahi/
j. Penambahan fonem /h/ pada awal atau akhir 

kata
Contoh: imbau dilafalkan / himbau/ seharusnya / 

imbau/
silakan dilafalkan /silahkan/ seharusnya/ 
silakan/



Lanjutan..................Lanjutan..................

k. Pelafalan fonem /f/ menjadi /p/
Contoh: aktif dilafalkan /aktip/ seharusnya/aktif/

negatif dilafalkan /negatip/ seharusnya/ negatif/
l. Pelafalan fonem /z / menjadi/j/ s/
Contoh: zakat dilafalkan / jakat/ sakat/ seharusnya 

/ zakat/
ijazah dilafalkan / ijasah/ ijajah/ seharusnya / 
ijazah/



Lanjutan...................Lanjutan...................

m. Pelafalan /kh/ diganti menjadi/h/
Contoh: khatib dilafalkan/ hatib/ semestinya 

/khatib/
khutbah dilafalkan /hutbah/ seharusnya / 
khutbah/
khusyuk dilafalkan /husyuk/ seharusnya/ 
khusyuk/



Kesalahan MorfologiKesalahan Morfologi

a. Kesalahan afiksasi
1. Afik yang luluh, tidak diluluhkan yaitu afik p, t, 

k, s dari kata bahasa Indonesia
Contoh: mencuci seharusnya menyuci

mencangkul seharusnya menyangkul
memprotes   seharusnya memrotes
mengklompokan seharusnya
mengelompokan
mensambar seharusnya menyambar



Lanjutan..............Lanjutan..............

b. Afik seharusnya tidak luluh
contoh:  memrotes seharusnya 
memprotes
menyosialisasikan seharusnya 
mensosialisasikan
memerifikasi seharusnya memferifikasi
mengontrol seharusnya mengkontrol
menglarifikasi seharusnya mengklarifikasi



Lanjutan...............Lanjutan...............

c. Morfem men- disingkat n,
Contoh: natap seharusnya menatap

nangis seharusnya menangis
nabrak seharusnya menabrak

d. Morfem Meny- disingkat nye-,
Contoh: nyapu seharusnya menyapu

Nyisir seharusnya menyisir
nyusun seharusnya menyusun



Lanjutan............Lanjutan............

d. Moefim meng- disingkat ng-
Contoh: ngarang seharusnya mengarang

ngantuk seharusnya mengantuk
e. Morfem menge- disingkat nge-
Contoh: ngelap seharusnya mengelap

ngebom seharusnya mengebom
ngelas seharusnya mengelas



Kesalahan ReduplikasiKesalahan Reduplikasi

Contoh:  
Ngejek- mengejek seharusnya ejek-

mengejek
Ngutip- mengutip seharusnya kutip-

mengutip
Ngunjung- mengunjungi seharusnya

kunjung- mengunjungi



Kata majemuk seharusnya disatukan tetapi Kata majemuk seharusnya disatukan tetapi 
dipisahkandipisahkan

Anti karat seharusnya Antikarat
Ekstra kurikuler Ekstrakurikuler
Antar universitas Antaruniversitas
Psiko terapi Psikoterapi
Supra segmental Suprasegmental
Proto tipe Prototipe
Para medis Paramedis
Para niaga Paraniaga
Infra struktur Infrasruktur
Mikro film mikrofilm



Kata Majemuk yang seharusnya dipisahkan tetapi Kata Majemuk yang seharusnya dipisahkan tetapi 
disatukandisatukan

aducepat seharusnya Adu cepat
ibuangkat Ibu angkat
kerjabakti Kerja bakti
obatnyamuk Obat nyamuk
buahtangan Buah tangan



Analisis kesalahan sintaksisAnalisis kesalahan sintaksis
a. Kesalahan frasaa. Kesalahan frasa
1. Penggunaan kata depan yang tidak tepat1. Penggunaan kata depan yang tidak tepat

Di masa seharusnya Pada masa itu
Di waktu itu Pada waktu itu
Di malam ini Pada malam ini
Di hari itu Pada hari itu



2. 2. Penyusunan frasa yang salah strukturPenyusunan frasa yang salah struktur

Belajar sudah Seharusnya Sudah belajar
Minum belum Belum minum
Makan sudah Sudah makan
Tiba sudah Sudah tiba



3. Penambahan yang dalam frasa benda( 3. Penambahan yang dalam frasa benda( 
B+S) B+S) 

Petani yang 
muda

seharusnya Petani muda

Pedagang yang 
hebat

Pedagang 
hebat

Guru yang 
profesional

Guru 
profesional

Anak yang 
saleh

Anak saleh



4. Penambahan kata dari atau tentang 4. Penambahan kata dari atau tentang 
dalam frasa benda (B+B)dalam frasa benda (B+B)

Gadis dari bali seharusnya Gadis bali
Pisang dari 
Ambon

Pisang  ambon

Daram dari 
inggris

Garam inggris



5. Penambahan kata kepunyaan  dalam 5. Penambahan kata kepunyaan  dalam 
frasa benda(B+Pr) frasa benda(B+Pr) 

Destar 
kepunyaan ibu

seharusnya Destar ibu

Golok milik 
Abdullah

Golok abullah

Buku 
kepunyaan adik

Buku adik

Motor milik 
Imron

Motor Imron



6. Penambahan  kata untuk dalam frasa 6. Penambahan  kata untuk dalam frasa 
kerja (K pasif+K lain)kerja (K pasif+K lain)

Diajar untuk 
membaca

seharusnya Diajar 
membaca

Dituduh untuk 
membunuh

Dituduh 
membunuh

Dibimbing untuk 
menulis

Dibimbing 
menulis

Dididik untuk 
berani

Dididik berani



7. Penghilangan kata yang dalam frasa 7. Penghilangan kata yang dalam frasa 
benda (Benda+yang+Kpasif)benda (Benda+yang+Kpasif)

Kursi 
kududuki

seharusnya Kursi yang 
kududuki

Taman 
kupelihara

Taman yang 
kupelihara

Baju 
kubersihkan

Baju yang 
kubersihkan

Kursi kuperbaiki Kursi yang 
kuperbaiki



8. Penghilangan kata oleh  dalam frasa kerja 8. Penghilangan kata oleh  dalam frasa kerja 
pasif (K pasif+oleh+B)pasif (K pasif+oleh+B)

Diminta ibu seharusnya Diminta oleh 
ibu

Dinasihati 
kakak

Dinasihati oleh 
kakak

Dibimbing 
paman

Dibimbing oleh 
paman

Dididik kakek Dididik oleh 
kakek



9. Penghilangan kata yang  dalam frasa sifat 9. Penghilangan kata yang  dalam frasa sifat 
( yang+ paling+sifat)( yang+ paling+sifat)

Paling besar seharusnya Yang paling 
besar

Paling tinggi Yang paling 
tinggi

Sangat 
berwibawa

Yang sangat 
berwibawa

Amat 
profesional

Yang amat 
profesional



Kesalahan KlausaKesalahan Klausa
1. Penambahan preposisi di antara kata 1. Penambahan preposisi di antara kata 
kerja dan objeknya dalam klausa aktifkerja dan objeknya dalam klausa aktif

Kalimat agak kabur Seharusnya
Rakyat mencintai akan 
pimpinan yang jujur

Rakyat mencintai 
pimpinan yang jujur

Pemimpin itu melindungi 
akan rakyatnya

Pemimpin itu melindungi 
rakyatnya.

Orang itu mencitai akan 
kekasihnya

Orang itu mencintai 
kekasihnya.



2. Penambahan kata kerja bantu dalam klausa 2. Penambahan kata kerja bantu dalam klausa 
ekuasionalekuasional

Klausa ekuasional seharusnya
Nenekku adalah dukun Nenekku dukun
Bapakku adalah guru 
SD

Bapakku guru SD

Pria rambut gondrong itu 
adalah pencopet

Pria rambut gondrong itu 
pencopet



3. Pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa 3. Pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa 
aktifaktif

Klausa yang salah seharusnya
Saya akan membeli 
rumah itu

Akan saya membeli 
rumah itu.

Pak Lurah selalu 
mengunjungi 
wilayahnya.

Selalu Pak Lurah 
mengunjungi 
wilayahnya.

Kami harus menulis 
surat itu.

Harus  kami menulis 
surat itu.



4. Penghilangan kata oleh  dalam klausa pasif4. Penghilangan kata oleh  dalam klausa pasif

Klausa pasif seharusnya
BukuPendidikan Agama 
Islam itu dibaca  murid.

Buku Pendidikan Agama 
Isalam itu dibaca oleh 
murid.

Roman Tenggelamnya 
Kapas Tanpomas 
dibaca Rina.

Roman Tenggelamnya 
Kapal Tanpomas dibaca 
oleh Rina.

Buku itu dibaca Amir. Buku itu dibaca oleh 
Amir.



5. Penghilangan kata kerja dalam klausa intransitif5. Penghilangan kata kerja dalam klausa intransitif

Klausa intransitif Seharusnya
Pak Camat ke Maros 
kemarin

Pak Camat pergi ke 
Maros kemarin.

Amin di kolam renang Amin berenang di kolam 
renang.

Ibu Guru di pasar 
kemarin

Ibu Guru berbelanja di 
pasar kemarin.

Titin ke Surabaya 
minggu lalu.

Titin pergi ke Surabaya 
minggu lalu.



Kesalahan bidang kalimatKesalahan bidang kalimat

1. Penyusunan kalimat terpengaruh pada struktur 
bahasa daerah

Contoh: Amin pergi ke rumahnya Rudy.
Buku ditulis oleh saya.
Rumah itu dibuat oleh saya.

Seharusnya:
Amin pergi ke rumah Rudy.
Buku itu saya tulis.
Rumah itu saya buat.



2. Kalimat tidak bersubjek karena terdapat 2. Kalimat tidak bersubjek karena terdapat 
preposisi di awalpreposisi di awal

Contoh: 
a. Dalam pertemuan itu membahas     berbagai persoalan.
b. Pada rapat itu membahas macam- macam kasus anak.
c. Untuk perbaikan makalah itu memerlukan bebagai teknik 

penyelesaian. 
Seharusnya: 
a. Pertemuan itu membahas berbagai persoalan.
b. Rapat itu membahas macam- macam kasus anak.
c. Perbaikan makalah itu memerlukan berbagai teknik 

penyelesaian.



3. Penggunaan subjek yang berlebihan3. Penggunaan subjek yang berlebihan

Contoh: 
a. Ali menulis cerpen saat Ali telah membaca bukuSubandi 

tentang cerpen.
b. Eri membeli bakso ketika Eri akan makan siang.
c. Sudarto melempar  kertas saat Sudarto duduk di 

beranda rumah.
Seharusnya:
a. Ali menulis cerpen setelah membaca buku Subandi 

tentang cerpen.
b. Eri membeli bakso untuk makan siang.
c. Sudarto melempar kertas ketika duduk di beranda 

rumah.



4. Penggunaan kata penghubung secara ganda 4. Penggunaan kata penghubung secara ganda 
pada kalimat majemukpada kalimat majemuk

Kalimat majemuk kurang 
pas

seharusnya

Meskipun sedang sakit 
kepala namun Alimudin 
tetap pergi  kuliah.

Meskipun sedang sakit 
kepala , Alimudin tetap pergi 
kuliah.

Walaupun sibuk sekali tetapi 
Rudi dan Indrawan selalu 
hadir di acara ini.

Walaupun sibuk, Rudi dan 
Indrawan selalu hadir di 
acara ini.

Karena banyak godaan 
sehingga Murni dan Tono 
memutuskan keluar 
kuliahnya. 

Karena banyak godaan, 
Murni dan Tono 
memutuskan keluar 
kuliahnya.



5. Penggunaan kalimat yang tidak logis5. Penggunaan kalimat yang tidak logis

Kalimat yang tidak logis seharusnya
Buku itu membahas 
peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah dasar.

Dalam buku itu dibahas 
tentang peningkatan mutu 
pendidikan di SD.

Dalam buku itu membahas 
peningkatan mutu 
pendidikan di SD

Majalah itu memguraikan 
kiat- kiat menulis karya 
ilmiah.

Dalam majalah itu diuraikan 
kiat- kiat menulis karya  
ilmiah.
Dalam majalah itu 
menguraikan kiat- kiat 
menulis karya ilmiah.



6. Penggunaan kata penghubung berpasangan 6. Penggunaan kata penghubung berpasangan 
secara tidak tepatsecara tidak tepat

Kata penghubung yang 
tidak tepati

seharusnya

Bukan Pak Alimudin yang 
mengajarkan IPA tetapi Pak 
Nurdin.

Bukan Pak Alimudin yang 
mengajar IPA melainkan 
Pak Nurdin.

Mereka tidak menulis 
melainkan sedang melukis.

Mereka tidak menulis tetapi 
sedang melukis.

Dia bukan perampok tetapi 
pengemis.

Dia bukan perampok 
melainkan pengemis



7. Penggunaan kalimat yang terpengaruh pada 7. Penggunaan kalimat yang terpengaruh pada 
struktur bahasa asingstruktur bahasa asing

Kalimat terpengaruh 
bahasa Asing

seharusnya Kalimat yang benar

Rumah di mana dia 
bermalam dekat dari pasar

Rumah tempat dia bermalam 
dekat dari pasar.

Orang dengan siapa dia ajak 
bicara  belum datang.

Orang yang akan dia ajak 
bicara belum datang.

Kitab yang kami kaji 
bersama- sama cukup jelas 
yang mana memberi contoh-
contoh dengan jelas pula.

Kitab yang kami kaji bersama-
sama cukup jelas karena 
contoh- contohnya  jelas pula.



8. Penggunaan kalimat yang tidak padu8. Penggunaan kalimat yang tidak padu

Kalimat tidak padu seharusnya Kalimat padu
Mereka menyatakan 
persetujuannya tentang 
keputusan yang bijaksana itu.

Mereka menyetujui 
keputusan  yang bijaksana 
itu.

Yang menjadi sebab rusaknya 
hutan  adalah perladangan 
liar.

Penyebab rusaknya hutan 
adalah perladangan liar.



9. Penyusunan kalimat yang mubazir9. Penyusunan kalimat yang mubazir

Kalimat mubazir seharusnya Kalimat yang benar
Dalam konsep pendidikan yang 
disusunnya terdapat berbagai 
kesalahan.

Dalam konsep pendidikan 
yang disusunnya terdapat 
banyak kesalahan.

Mereka mencari nafkah demi 
untuk keluarganya.

Mereka mencari nafkah 
demi keluarganya.

Mahasiswa harus rajin belajar  
agar supaya lulus dengan nilai 
yang sangat memuaskan

Mahasiswa harus rajin 
belajar agar lulus dengan 
nilai yang sangat 
memuaskan.



Analisis Kesalahan SemantikAnalisis Kesalahan Semantik
1. Penerapan hiperkorek1. Penerapan hiperkorek

/sy/ diganti /s/
Kita harus mengikuti 
syarat itu.

Kita harus mengikuti sarat itu.

/E/ /e/
Adikku menjadi dEkan 
FIP UNY.

Adikku menjadi dekan FIP 
UNY

Pepaya itu banyak 
dEkannya.

Pepaya itu banyak dekannya.



2. Gejala Pleonasme2. Gejala Pleonasme

Kalimat salah harusny
a

Kalimat betul

Lukisanmu sangat indah 
sekali.

Lukisanmu sangat 
indah.
Lukisanmu indah 
sekali.

Dia bekerja demi untuk 
keluarganya.

Dia bekerja demi 
keluarganya.
Dia bekerja untuk 
keluarganya.



Analisislah kesalahan kalimat Analisislah kesalahan kalimat 
berikut.berikut.

1. Ini hari pemerintah sedang melaksanakan kampanye 
antinarkoba.
2. Meskipun banjir besar, namun Dedy tetap pergi.
3. Ibunya selalu anaknya yang sedang menuntut ilmu di jawa.
4. Dalam masyarakat Bugis  mengenal budaya mappadendang.
5. Susy pergi ke rumahnya Andika kemarin.
6. Paman sedang mencangkul rumput di halaman rumah.
7. Mereka ke Malang dengan kereta api tadi pagi.
8. Kamus dibeli oleh dia di pasar kemarin.
9. Siswa selalu menghargai akan gurunya yang bijaksana.
10. Dia dinasihati kakak iparnya di rumah nenek kemarin.



Analisislah aspek semantik Analisislah aspek semantik 
berikut.berikut.

1. Sepeda motormu amat bagus sekali.
2. Ahmad turun ke bawah lantai tadi pagi.
3. Banyak petani semang rugi karena terkena wabah 
dEkan ganas.
4. Diana pergi membeli kain kapan buat pamannya.
5. Belajar tiap hari agar supaya semakin pintar.



Paragraf: gabungan kalimat yang bertalian dalam Paragraf: gabungan kalimat yang bertalian dalam 
suatu rangkaian untuk membentuk gagasansuatu rangkaian untuk membentuk gagasan

Kriteria paragraf yang baik:
a.Kesatuan pikir dalam paragraf,
b.Koherensi paragraf,
c.Kelengkapan paragraf.
Pengembangan paragraf:
a.Pola alamiah,: 
1)Pola kronologis,
2)Pola ruang



Lanjutan...Lanjutan...

b. Pola logis:
1)Deduksi
2) Induksi
3) Perbandingan
4) Sebab akibat



Lanjutan...Lanjutan...

• Contoh pola kronologis:
Pada tahun 2005 saya mengikuti tes prgram 

S 1 PGSD PKS.  Pengumuman tanggal 20 
Agustus, saya diterima. Kemudian pada 
tahun 2007 saya menempuh KKNPPL, 
dilanjutkan menyelesaikan skripsi. 
Pertengahan tahun 2008 saya lulus skripsi 
dan  wisuda. 



Lanjutan...Lanjutan...

• Contoh pola urutan ruang:
Saya setiap pagi berangkat dari rumah  
yang terletak di Gunung Kidul untuk 
kuliah. Saya sampai di Kampus 2  pukul 
08.00. Kuliah pertama di ruang F40.111 
oleh Ibu Hidayati. Kemudian kuliah kedua 
di ruang F.40.222 oleh Bapak Wakiman.



Lanjutan...Lanjutan...

• Contoh  pola logis: deduksi
Setiap hari ibu menyiapkan makanan 
untuk keluarga kami. Pagi hari 
menyiapkan sarapan pagi berupa telur 
dadar dan nasi goreng. Kemudian ibu 
menyiapkan makan siang berupa nasi, 
lauk, dan sayur. Sedangkan pada sore 
hari menyiapkan makan malam sesuai 
menu sore / malam.



Lanjutan...Lanjutan...

• Contoh induksi:
Saya setiap hari jajan bakso di warung 
Pak Kumis. Saya juga tidak lupa minum es 
buah segar di warung itu. Camilan lain 
berupa kacang bawang, goreng- gorengan 
tidak ketinggalan. Itulah hobi saya jajan 
ketika saya main.



Lanjutan...Lanjutan...

• Contoh perbandingan:
Featur dan column dapat kita ibaratkan sebagai 

anggur  obat penghapus lesu darah, yang 
hendak kita minum, dengan gelas khusus. 
Featur berisi karya ilmiah, esai ilmiah,  dapat 
dinikmati melalui “gelas” majalah ilmiah populer. 
Sebaliknya column dapat berisi pendapat 
penulis sendiri, esai ringan, nasihat,  dapat 
dinikmati melalui “gelas” koran, majalah umum.



Lanjutan...Lanjutan...

• Contoh sebab akibat:
Dalam tekanan batin yang berat, tiba- tiba 
terjadi peristiwa kesurupan masal 
mahasiswa PPGT. Ternyata hal tersebut 
akibat dari kerinduannya terhadap 
keluarga yang ditinggalkan. Dan 
mahasiswa tersebut karena stres berat 
karena baru kali ini mereka pisah dengan 
keluarga nanjauh.



Lanjutan...Lanjutan...

• Jenis paragraf:
a. Paragraf dalam karangan lengkap
1) Paragraf pembuka
2) Paragraf penghubung
3) Paragraf penutup
b. Paragraf berdasarkan kalimat topik:
1) Paragraf deduktif
2) Paragraf induktif
3) Paragraf deduktif-induktif
4) Paragraf deskripsi


