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Ringkasan Materi

Membaca Nonsastra

Soal – Bahas

Arti Istilah

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------Siswa mampu:
• Menentukan arti istilah yang ditentukan
dalam teks.

1.
2.
3.

Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat
mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat
yang khas dalam bidang tertentu.
Untuk mencari arti istilah, Anda dapat melihat pada kamus
besar bahasa Indonesia.
Anda dapat berlatih menemukan makna istilah dengan
menggunakan cara sederhana berikut.
a. Cermatilah istilah yang dijadikan soal!
b. Cermati kalimat yang mengandung istilah tersebut!
c. Pahamilah konteks kalimat dan paragraf pada soal
tersebut!
d. Gantilah istilah yang terdapat dalam kalimat dengan pilihan
jawaban yang tersedia!
e. Pilihlah pilihan jawaban yang memiliki kemungkinan terdekat
untuk menggantikan istilah yang terdapat kalimat!
f. Anda dapat mengecek KBBI untuk memastikan pilihan
jawaban Anda.
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BAHASA INDONESIA

Latihan Soal

Informasi Tersurat Teks

MATERI

Panduan SKL

BAHASA INDONESIA

Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------Siswa mampu:
1. Menentukan kalimat fakta dan opini pada
teks.
2. Menentukan pertanyaan dan pernyataan
sesuai isi teks.
3. Menentukan keteladanan, keistimewaan,
dan masalah yang dihadapi tokoh pada
kutipan biografi.

Informasi tersurat ialah informasi yang dapat ditemukan dalam
teks tersebut. Pada materi ini informasi tersurat terdiri atas beberapa
hal berikut.

A
1.

Kalimat Fakta dan Opini
Fakta adalah sesuatu yang kebenarannya dapat dibuktikan.
Untuk menentukan kalimat fakta, lihatlah kalimat yang berisi
kenyataan, data, dan peristiwa yang telah terjadi.
Opini disebut juga dengan pendapat. Ciri-ciri opini adalah
terdapat subjektivitas seseorang. Selain itu, kalimat opini tidak
berisikan fakta/data.

2.

B

Pertanyaan dan Pernyataan Sesuai Isi Teks

Untuk mengetahui pertanyaan dan pernyataan yang sesuai
dengan isi teks, Anda harus mengetahui isi teks tersebut dengan
saksama. Peristiwa yang terdapat dalam sebuah teks dapat Anda
ketahui dengan kata tanya berikut.
1. Apa untuk menanyakan masalah, peristiwa, atau kejadian yang
dibahas dalam teks.
2. Siapa untuk menanyakan orang yang dibahas dalam teks.
3. Di mana untuk menanyakan tempat peristiwa yang dibahas
dalam teks.
4. Kapan untuk menanyakan waktu peristiwa yang dibahas dalam
teks.
5. Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya
peristiwa yang dibahas dalam teks.
6. Bagaimana untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa yang
dibahas dalam teks.

C

Biografi

Biografi adalah riwayat hidup (seseorang) yang ditulis oleh
orang lain. Dalam biografi Anda dapat menemukan beberapa hal
berikut.
1. Keteladanan adalah hal yang dapat diteladani/ditiru oleh pembaca.
Keteladanan tersebut berisi hal yang bisa menginspirasi orang
lain.
2. Keistimewaan ialah hal yang tidak/jarang dimiliki oleh orang
lain.
3. Masalah adalah problem yang dihadapi tokoh. Pada umumnya,
masalah ini berkaitan dengan pihak lain yang bertentangan
dengan tokoh.
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Panduan SKL

1.

Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menentukan gagasan utama teks.

2.

3.

Gagasan utama ialah yang menjadi topik utama pembahasan suatu
uraian. Gagasan utama terletak di kalimat utama. Berdasarkan
letak gagasan utamanya, paragraf terbagi menjadi beberapa hal
berikut.
a. Deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terdapat
di awal paragraf.
b. Induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terdapat
di akhir paragraf.
c. Deduktif-induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya
terdapat di awal dan akhir paragraf. Pada paragraf deduktif
induktif, terdapat dua kalimat utama. Akan tetapi, gagasan
utama paragraf tersebut hanya satu, yaitu terdapat di awal
dan akhir paragraf.
d. Ineratif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya harus
disimpulkan sendiri oleh pembaca. Pada paragraf ineratif
tidak terdapat kalimat utama.
Gagasan utama memiliki beberapa istilah lain seperti berikut
ini.
a. Gagasan pokok
b. Ide pokok
c. Pikiran pokok
d. Pikiran utama
e. Pokok pikiran
Gagasan utama dapat Anda temukan dengan cara berikut.
a. Perhatikan kalimat pertama dan terakhir dari teks tersebut
karena gagasan utama tidak terdapat di tengah-tengah
paragraf!
b. Pilihlah kalimat yang berisi hal yang umum yang dibahas
teks!
c. Berdasarkan kalimat tersebut, pilihlah gagasan utama yang
terdapat dalam pilihan jawaban yang tersedia!
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BAHASA INDONESIA

Gagasan Utama

MATERI

Inti Kalimat

MATERI

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menentukan inti kalimat.

BAHASA INDONESIA

Inti dari suatu kalimat terdapat pada jabatan subjek (S) dan predikat
(P). Suatu jabatan kalimat (subjek dan objek) dapat diperpanjang
dengan menambahkan keterangan tambahan. Oleh sebab itu, untuk
mengetahui inti dari suatu jabatan kalimat, hilangkan keterangan
tambahan pada kalimat tersebut. Bisa juga kalian langsung melihat
jabatan S dan P pada kalimat tersebut.

Menentukan Makna Rujukan

MATERI

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menentukan makna rujukan dalam teks.

Kata rujukan dapat berupa kata ganti tunjuk dan kata ganti
orang.
1. Kata ganti tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjuk
sesuatu. Bentuk kata ganti tunjuk antara lain ini, itu, dan
tersebut.
2. Kata ganti orang adalah kata yang digunakan untuk menunjuk
orang/pelaku. Bentuk kata ganti orang antara lain ia, mereka,
-nya, dia, dsb.
Untuk mengetahui hal yang dirujuk oleh kata tunjuk, Anda dapat
melihat kalimat sebelumnya.

Menyimpulkan Isi Tersirat Teks Nonsastra

MATERI

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
1. Menentukan simpulan teks.
2. Menentukan tujuan penulisan teks.
3. Menentukan opini penulis.
4. Menentukan keberpihakan penulis.
5. Menentukan pihak yang dituju oleh penulis.

1.
2.

3.

4.

5.
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Isi tersirat ialah isi suatu teks yang harus disimpulkan sendiri
oleh pembaca teks tersebut. Bentuk isi tersirat suat teks ada
dua hal, yakni simpulan dan tujuan penulis.
Simpulan ialah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi:
fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap
suatu objek. Pada umumnya, simpulan berisi hal yang paling
umum dari teks.
Tujuan penulis teks dapat ditemukan melalui dua cara yakni
secara tersirat dan tersurat. Makna tersirat ialah makna teks yang
harus disimpulkan sendiri. Adapun makna tersurat ialah makna
yang jelas terdapat dalam kalimat-kalimat teks tersebut.
Opini penulis dapat kita temukan pada teks berbentuk tajuk
rencana. Opini penulis merupakan inti pendapat penulis. Pada
umumnya, tajuk rencana ditulis dengan pola induktif, yaitu
inti opini terdapat pada bagian akhir. Oleh sebab itu, untuk
menentukan opini penulis, kalian dapat melihat bagian akhir
dari kutipan tajuk tersebut.
Keberpihakan penulis ialah pihak-pihak yang dibela oleh penulis.
Untuk menentukan keberpihakan penulis, kalian dapat melihat
pernyataan-pernyataan yang menunjukkan pihak yang dibela

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menentukan kalimat penjelas yang sesuai
dengan kalimat utama.

MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
1. Membandingkan perbedaan atau
persamaan isi dua teks.
2. Membandingkan pola penyajian dua teks.
3. Membandingkan perbedaan bahasa dari
dua teks.

Kalimat Penjelas
Suatu paragraf terdiri atas dua hal, yakni kalimat utama dan
kalimat penjelas.
1. Kalimat utama ialah kalimat yang dimuati ide pokok/gagasan
utama. Pada umumnya, kalimat utama terdapat di awal, akhir,
atau di awal dan akhir paragraf. Untuk mengetahui kalimat
utama, kalian dapat langsung ke kalimat pertama atau terakhir.
Kemudian tentukan kalimat mana yang merupakan kalimat
utama. Kalimat utama tersebut berisi gagasan utama. Kalimat
utama tidak terdapat di tengah paragraf.
2. Kalimat penjelas ialah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat
utama. Kalimat penjelas yang baik adalah yang mendukung
kalimat utama.

Membandingkan Dua Teks
Ada beberapa hal yang dapat Anda bandingkan dari dua teks
sebagai berikut.
1. Perbedaan dan Persamaan Isi
Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan isi dua teks
Anda harus mengetahui pokok persoalan yang dibahas dalam
teks tersebut. Untuk itu, Anda harus membaca teks dengan
cermat.
2. Pola Penyajian
Pola penyajian suatu teks dapat diketahui dengan menjawab
pertanyaan 5W+1H, yakni apa, siapa, kapan, mengapa, di
mana, dan bagaimana.
3. Bahasa
Perbedaan penggunaan bahasa dalam suatu teks dapat kita
ketahui dengan menganalisis kosakata yang digunakan. Kosakata
tersebut dapat berupa kosakata asli bahasa Indonesia, kosakata
asing, bahasa sehari-hari, bahasa lugas, ataupun menggunakan
majas.
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MATERI

Menentukan Bukti Simpulan

MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
• Memenunjukkan bukti simpulan pada teks.

Simpulan ialah pernyataan umum yang terdapat pada suatu
paragraf. Simpulan terdapat dalam paragraf deduktif dan induktif.
Berikut pengembangan paragraf deduktif dan induktif.

A

BAHASA INDONESIA

1.

Silogisme
Silogisme ialah suatu proses penarikan simpulan yang
didasarkan atas pernyataan-pernyataan (premis) sebelumnya.
Rumus penarikan silogisme sebagai berikut.
PU (Premis Umum): A = B
PK (Premis Khusus): C = A
Kesimpulan: C = B
Entimem
Entimem ialah adalah silogisme yang diperpendek.
Rumus Entimem adalah C = B, karena C = A

2.

B
1.

2.

3.

6

Penalaran deduktif

Penalaran Induktif
Generalisasi
Penalaran generalisasi ialah jenis penalaran induktif yang
mengambil simpulan secara umum dari data-data yang bersifat
khusus. Simpulan dari suatu paragraf generalisasi haruslah
bersifat umum dan mengacu pada data-data yang ada.
Analogi
Penalaran analogi ialah jenis penalaran induktif yang mengambil
simpulan berdasarkan persamaan sifat dari dua hal yang
berbeda.
Sebab akibat
Penalaran sebab akibat ialah jenis penalaran induktif yang
mengemukakan berbagai sebab untuk ditarik kesimpulan
berupa akibat.
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Membaca Sastra

Ringkasan Materi
Soal – Bahas

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------Siswa mampu:
1. Mengidentifikasi kata yang bermakna
simbolik.
2. Mengidentifikasi kata bermajas.
3. Mengidentifikasi kata yang bermakna kias.

Mengidentifikasi Kata yang Bermakna Simbolik/
Majas/Kias
Makna simbolik ialah kata yang bermakna lambang/majas/
kias. Makna simbolik ini mempunyai ciri bermakna konotasi/tidak
sebenarnya. Untuk mengetahui makna lambang suatu kata dalam
puisi, kalian dapat menentukan maksud penyair dalam puisi tersebut.
Pada umumnya, kata lambang/simbol ini menyiratkan sesuatu.

Memaknai Isi Tersurat dalam Karya Sastra

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------Siswa mampu:
• Menentukan makna tersurat dalam karya
sastra.

A

Pengertian Puisi

Puisi ialah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan,
dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan
kata-kata kias (imajinatif)

B

Jenis-jenis Puisi

Menurut perkembangannya, puisi terbagi 3.
Puisi lama
Puisi
Puisi kontemporer

C
1.

Puisi Lama
Pengertian
Puisi lama ialah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturanaturan itu sebagai berikut
a. Jumlah kata dalam 1 baris.
b. Jumlah baris dalam 1 bait.
c. Persajakan (rima).
d. Banyak suku kata tiap baris.
e. Irama.

1

BAHASA INDONESIA

Latihan Soal

2.

Ciri-ciri Puisi Lama
a. Anonim (tanpa nama pengarang).
b. Disampaikan secara lisan.
c. Sangat terikat oleh aturan-aturan, seperti
jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata,
maupun rima.

D

Gurindam dan Pantun

BAHASA INDONESIA

Beberapa bentuk puisi lama yang keluar
pada soal UN adalah gurindam dan pantun.
1. Gurindam ialah puisi lama yang berasal dari
Tamil (India)
Ciri-ciri gurindam:
a. Tiap bait terdiri atas dua larik.
b. Jumlah suku kata dalam tiap larik antara
10–14.
c. Bersajak a-a.
d. Hubungan larik 1 dan 2 membentuk
kalimat majemuk yang biasanya bersifat
sebab akibat.

E
1.

2.
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Puisi Baru
Pengertian
Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada
puisi lama baik dalam segi jumlah baris,
suku kata, maupun rima.
Ciri-ciri
a. Bentuknya rapi, simetris.
b. Mempunyai persajakan akhir (yang
teratur).
c. Banyak mempergunakan pola sajak
pantun dan syair meskipun ada pola
yang lain.
d. Sebagian besar puisi empat seuntai.
e. Tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra
(kesatuan sintaksis).

2.

Pantun
Pantun ialah puisi Melayu asli yang
cukup mengakar dan membudaya dalam
masyarakat.
Ciri-ciri pantun sebagai berikut.
a. Dalam satu bait terdiri atas 4 baris.
b. Tiap baris terdiri atas 8–12 suku kata
c. Bersajak a-b-a-b.
d. Baris pertama dan kedua disebut
sampiran.
e. Baris ketiga dan keempat disebut isi.

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
1. Menentukan konflik cerita.
2. Menentukan penyebab konflik.
3. Menentukan akibat konflik.
4. Menentukan amanat cerita.
5. Menentukan nilai moral cerita.

Menyimpulkan Isi Tersirat dalam Cerpen/Novel
Pada materi ini Anda akan menyimpulkan konflik, penyebab
konflik, akibat konflik, amanat, dan nilai yang terkandung dalam
cerpen atau novel.
1. Konflik terdapat dalam unsur intrinsik cerita adalah alur.  Alur
(plot) ialah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh
hubungan sebab akibat. Secara umum, tahapan alur terbagi
atas hal-hal berikut.
a. Pengantar/pengenalan situasi
b. munculnya masalah/konflik
c. puncak konflik/klimaks
d. penurunan konflik/antiklimaks
e. penyelesaian
Konflik dalam sebuah cerita merupakan bagian yang menunjukkan
adanya pertentangan dalam cerita tersebut. Biasanya konflik
terjadi karena adanya benturan (ketidakserasian), baik dengan
dirinya atau dengan tokoh lain. Konflik cerita dapat terjadi karena
sebab tertentu. Hal itu disebut juga dengan pemicu konflik. Dari
konflik cerita ini dapat pula terjadi akibat konflik.
2. Amanat  adalah pesan yang terdapat dalam cerita.
3. Nilai moral adalah  nilai yang berkaitan perilaku baik atau buruk.

Membandingkan Dua Karya Sastra

MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
• Membandingkan isi dari dua buah karya
sastra.

Bentuk-bentuk karya sastra sebagai berikut.

A

Puisi

Puisi ialah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan,
dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan
kata-kata kias (imajinatif).
1. Puisi lama
Puisi lama, antara lain mantra, gurindam, pantun, syair, talibun,
karmina, seloka.
2. Puisi baru
Puisi baru, antara lain ode, puisi kontemporer, elegi,
romance.

B

Prosa

Prosa adalah karya sastra berbentuk cerita.
1. Prosa lama
Prosa lama antara lain dongeng, legenda, fabel, sage, mite,
epos, hikayat
2. Prosa baru
Prosa baru antara lain cerpen, novel, roman
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MATERI

MATERI

Panduan SKL

Membuktikan Simpulan dengan Data pada Karya
Sastra (Bukti Watak, Latar, Nilai)
1.

Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
• Membandingkan isi dari dua buah karya
sastra.

BAHASA INDONESIA

2.

3.

MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
• Mengaitkan isi cerita dengan kehidupan
saat ini.

4

Watak disebut juga dengan sifat tokoh. Penggambaran watak
tokoh dapat diketahui melalui dua cara, yakni dramatik dan
analitik.
a. Penggambaran watak tokoh secara dramatik dikemukakan
dengan tingkah laku tokoh, ucapan/dialog tokoh,
penggambaran fisik tokoh, ataupun penggambaran
lingkungan tokoh.
b. Penggambaran watak tokoh dengan teknik analitik dapat
kita ketahui dengan penggambaran secara langsung watak
tokoh cerita oleh pengarang cerita.
Latar cerita terdiri atas tiga hal, yakni tempat, waktu, dan
suasana.
a. Latar tempat berkaitan dengan lokasi cerita.
c. Latar waktu berkaitan dengan waktu cerita.
d. Latar suasana berkaitan dengan kondisi/suasana cerita.
Nilai ialah bentuk keterkaitan isi cerita dengan kondisi di
masyarakat.
a. Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan perilaku baik
atau buruk.
b. Nilai pendidikan,   yaitu nilai yang berkaitan dengan
pendidikan
c. Nilai adat/budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat,
budaya, atau tradisi di masyarakat
d. Nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan
antara manusia dengan Tuhan
e. Nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan hubungan
antarmanusia di suatu masyarakat

Mengaitkan Isi Cerita dengan Kehidupan Saat Ini
Suatu cerita merupakan cerminan kondisi masyarakat. Hal itu
disebabkan dalam menulis cerita penulis bisa saja terinspirasi dari
berbagai permasalahan di sekitarnya. Hal-hal yang bisa dikaitkan
dengan kehidupan saat ini sebagai berikut.
1. Watak tokoh
2. Amanat cerita
3. Latar cerita
4. Nilai yang terkandung dalam cerita
a. Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan perilaku baik
atau buruk.
b. Nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan
pendidikan.

d.

Nilai adat/budaya, yaitu nilai yang
berkaitan dengan adat, budaya, atau
tradisi di masyarakat.
Nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan
dengan hubungan antara manusia dengan
Tuhan.

MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
1. Menilai keunggulan karya sastra.
2. Menilai kelemahan karya sastra.

Menilai Kunggulan/Kelemahan Karya Sastra
Pada pembelajaran ini, Anda akan menilai keunggulan atau
kelemahan karya sastra. Bentuk penilaian tersebut ada dua hal,
yaitu resensi dan kritik sastra.

A

Resensi

Resensi ialah penilaian baik atau buruknya suatu karya. Untuk
menentukan kutipan resensi, pilihlah pilihan jawaban yang berisi
keunggulan dan kelemahan buku.
1. Manfaat Resensi
a. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian
umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara
ringkas.
b. Mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi.
c. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut
diterbitkan.
d. Menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap
karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya.
e. Memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan
saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi buku
2. Unsur-unsur Resensi Buku
a. Identitas buku
1) Judul
2) Nama pengarang
3) Kota dan nama penerbit
4) Tahun dan edisi penerbitan
5) Tebal buku
b. Ringkasan/sinopsis
c. Kepengarangan
1) Latar belakang
3) Karya-karyanya
2) Karier kepenulisan
4) Gaya pengarang
d. Isi resensi
Isi resensi buku memuat tentang sinopsis, ulasan singkat buku
dengan kutipan secukupnya, keunggulan dan kelemahan
buku, rumusan kerangka buku dan penggunan bahasa.
e. Penutup resensi
Berisi informasi kepada siapa buku tersebut ditujukan
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c.

B

Kritik Sastra

Kritik ialah penilaian dari sisi kelemahan/
keburukan suatu karya.   Suatu kritik harus
disampaikan dengan santun agar tidak menyinggung
perasaan.

C

Esai

BAHASA INDONESIA

Esai ialah karangan prosa yang membahas
suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut
pandang pribadi penulisnya.

6

Pengetahuan & Pemahaman :: Aplikasi :: Penalaran

3

Ringkasan Materi

Menulis Terbatas

Soal – Bahas

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------Siswa mampu:
1. Melengkapi teks dengan istilah.
2. Melengkapi teks dengan kata baku.
3. Melengkpai teks dengan kata serapan.
4. Melengkapi teks dengan Frasa.
5. Melengkapi teks dengan ungkapan.
6. Melengkapi teks dengan peribahasa.

Melengkapi Teks dengan Istilah, Kata, Ungkapan,
dan Peribahasa
Pada materi ini Anda akan melengkapi teks dengan istilah, kata
baku, Frasa, ungkapan, dan peribahasa.
1. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat
mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau
sifat yang khas dalam bidang tertentu. Penulisan istilah harus
mengacu pada kaidah kebakuan bahasa Indonesia, yakni  kamus
bahasa Indonesia dan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia.
2. Kata baku ialah kata yang penulisan dan ejaannya sesuai dengan
kaidah kebakuan. Untuk mengetahui kata baku, kalian dapat
membuka kamus bahasa Indonesia atau buku Pedoman Umum
Ejaan Bahasa Indonesia.
3. Frasa ialah kelompok kata yang menduduki satu jabatan
kalimat.
4. Ungkapan adalialahah gabungan dua kata atau lebih yang
digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengiaskan
suatu hal. Ungkapan memiliki makna konotasi (tidak sebenarnya).
Ketika melengkapi teks narasi dengan ungkapan, Anda perlu
memerhatikan kesesuaian isi cerita dengan arti ungkapan.
5. Peribahasa ialah ungkapan atau kalimat-kalimat ringkas, padat
yang berisi perbandingan perumpamaan, nasihat, prinsip hidup
dan aturan tingkah laku. Ketika melengkapi teks narasi dengan
peribahasa, Anda perlu memperhatikan kesesuaian isi cerita
dengan arti peribahasa.
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Melengkapi Unsur Teks
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Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
1. Melengkapi paragraf eksposisi.
2. Melengkpai paragraf deskripsi.
3. Melengkapi paragraf narasi.
4. Melengkapi prosedur.

Pada materi ini, Anda akan belajar melangkapi beberapa teks,
yaitu eksposisi, deskripsi, narasi, dan prosedur. Untuk itu, Anda
dapat membaca ringkasan materi beriktu.

A
1.

Eksposisi ialah karangan yang bertujuan menjelaskan maksud
atau menginformasikan sesuatu.
Ciri-ciri teks eksposisi sebagai berikut.
a. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan
b. Gaya informasi yang mengajak
c. Penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang
baku
d. Tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis
terhadap pembaca
e. Fakta dipakai sebagai penguat opini
Tujuan teks eksposisi sebagai berikut.
Tujuan teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan
infomasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca
bertambah.
Cara melengkapi paragraf deskripsi yang rumpang sebagai berikut.
a. Bacalah teks dengan saksama!
b. Lihatlah kalimat sebelum dan sesudah bagian rumpang!
c. Tentukan kalimat yang memiliki kesinambungan dengan
bagian sebelum dan sesudah rumpang!

2.

3.

4.

B
1.
2.

3.

2

Eksposisi

Deskripsi
Deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran suatu objek
dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.
Ciri-ciri paragraf deskripsi sebagai berikut.
a. Memberikan gambaran tentang suatu benda, tempat atau
suasana
b. Pe n g ga m b a ra n d i l a k u ka n d e n ga n m e l i b a t ka n
pancaindra.
c. Mempunyai tujuan agar seolah-olah pembaca bisa ikut
mendengar, melihat, atau merasakan apa yang dideskripsikan
oleh penulis.
d. Memberikan penjelasan mengenai objek yang dideskripsikan,
bisa berupa warna, ukuran, sifat, dan lain-lain.
Cara melengkapi paragraf deskripsi yang rumpang sebagai berikut.
a. Tentukan objek yang dideskripsikan dalam teks!
b. Lihatlah kalimat sebelum dan sesudah bagian rumpang!
c. Tentukan kalimat yang memiliki kesinambungan dengan
bagian sebelum dan sesudah rumpang!

1.
2.

Narasi
Narasi ialah paragraf yang berisi cerita.
Pada materi ini, Anda akan melengkapi
teks sastra berupa cerpen. Sebuah  cerpen
minimal memiliki:
a. tokoh/pelaku cerita;
b. alur cerita; dan
c. latar cerita.

D

3.

Agar cerita memiliki kesinambungan,
maka antarkalimatnya harus memiliki
kesinambungan. Agar memiliki
kesinambungan, Anda dapat mencermati
bagian sebelum dan sesudah rumpang
pada teks tersebut.

Prosedur

Teks prosedur ialah teks yang berisi urutan/
tahapan dalam melakukan sesuatu. Satu hal yang
perlu diperhatikan dalam teks prosedur adalah
urutan pelaksanaan tiap tahapan. Suatu teks

MATERI

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
1. Melengkapi Pantun.
2. Melengkapi Puisi.
3. Melengkapi Kutipan Cerita.
4. Melengkapi Kutipan Drama.

prosedur harus ditulis secara runtut agar tahapan
tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh
orang lain.

Melengkapi Teks Sastra
Berdasarkan bentuknya, karya sastra terbagi atas tiga jenis,
yaitu puisi, prosa, dan drama.
1. Puisi ialah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan,
dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan
pemilihan kata-kata kias (imajinatif).
2. Prosa ialah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita
secara bebas, dan tidak terikat oleh rima dan irama. Prosa
pada umumnya merupakan campuran dari bentuk dialog dan
monolog. Dalam cerita, prosa mengandung tokoh, alur, dan
latar.
3. Drama ialah karya seni berupa dialog yang dipentaskan. Drama
kerap dimasukkan dalam ranah kesusastraan karena menggunakan
bahasa sebagai media penyampai pesan.
Pada materi ini Anda akan belajar melengkapi teks sastra
berbentuk puisi, prosa, dan drama.
1. Untuk melengkapi puisi Anda harus memperhatikan kata lambang,
pilihan kata, dan majas. Perlu Anda ketahui bahwa bahasa dalam
puisi adalah bahasa yang melambangkan sesuatu. Untuk itu,
Anda dapat memilih pilihan jawaban yang mengandung majas
atau kata lambang.
2. Untuk melengkapi prosa, Anda dapat memilih pilihan jawaban
yang memiliki kesinambungan alur cerita.
3. Untuk melengkapi drama, Anda dapat memilih pilihan jawaban
yang memiliki kesinambungan dengan dialog drama.
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1.

Aplikasi
Bacalah pantun berikut!

B.
C.
D.
E.

Kue bolu kue donat
Dimakan saat hujan kilat
Walau capai dan juga penat
[…]

3.

BAHASA INDONESIA

Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi
pantun tersebut adalah …
A. Apalah artinya punya cita-cita
B. Apalah arti manisnya cinta
C. Apalah arti membeli tinta
D. Masih kecil jangan bercinta
E. Masih muda gapailah cita-cita

Aplikasi
Bacalah pantun berikut!
Pinang muda dibelah dua
Anak burung mati diranggah
Dari muda sampai ke tua
[…]

4.

Menggabungkan Kalimat

MATERI

Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menggabungkan dua kalimat dengan tepat.

A

Kalimat

Kalimat ialah gabungan dari dua kata atau lebih yang menghasilkan
sebuah pengertian dan pola intonasi akhir.

B
1.

2.
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Aplikasi
Bacalah pantun berikut!
Jangan pantun sembarang kata
[....] (1)
Jangan tuan membedakan kasta
[....] (2)

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun
tersebut adalah …
A. Buanglah di tempat sampah

Panduan SKL

Aplikasi
Bacalah pantun berikut!
Menulis menggunakan tinta
Tinta dibeli di pasar grosir
[…]
Jika hanya diucapkan bibir

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun
tersebut adalah …
A. Kita harus tetap semangat
B. Kita harus taati adat
C. Jangan pernah tinggalkan salat
D. Jangan suka bermain gulat
E. Senang hati melihat ulat
2.

Belajarlah sungguh-sungguh
Tanam padi jadi gabah
Makan nasi maunya tambah
Ajaran baik jangan diubah

Unsur-unsur Kalimat
Subjek
Subjek mengacu pada pelaku, tokoh, sosok (benda), sesuatu hal,
atau suatu masalah dalam kalimat tersebut. Subjek merupakan
unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping
unsur predikat.
Predikat
Predikat ialah kegiatan/perbuatan yang dilakukan oleh subjek.
Predikat juga merupakan unsur utama suatu kalimat di samping
subjek.

Objek
Objek ialah hal yang dikenai perbuatan.
Objek merupakan unsur pelengkap suatu
kalimat.
Pelengkap
Pelengkap atau komplemen adalah bagian
kalimat yang melengkapi P.

4.

C

1.

3.
4.
5.

E
1.

2.

Contoh:
a. Ketua MPR  / memimpin / sidang paripurna.
S
P
O
b. Banyak organisasi politik / berlandaskan /
		
S		
			
P
Pancasila.
Pel
c. Mayang / mendongengkan / Nia  /
S
P
O
Cerita si Kancil.
Pel

Macam-macam Keterangan
Keterangan Tempat
Contoh: di rumah, di sekolah, di sini.
Keterangan Waktu
Contoh: kemarin, sekarang, pada pagi hari.
Keterangan Alat
Contoh: dengan kapal, dengan bambu.
Keterangan tujuan
Contoh: untuk merdeka, agar lulus ujian.
Keterangan Cara
Contoh: dengan mengendap-endap, dengan
perlahan.

2.

Keterangan
Keterangan ialah unsur yang memperjelas
atau menerangkan seluruh fungsi yang ada
dalam suatu kalimat.

Perbedaan Objek dan Pelengkap

Objek
Pelengkap
Dapat dipasifkan Tidak dapat dipasifkan
Berisi kata benda Berisi kata benda, Frasa
dan Frasa benda benda, Frasa adjektiva,
Frasa preposisi
Terletak di
Terletak di belakang
belakang predikat predikat atau objek

D

5.

6.
7.
8.
9.

Keterangan Kesertaan
Contoh: bersama ayahnya, dengan
temannya.
Keterangan Sebab
Contoh: karena hujan, sebab terlambat.
Keterangan Akibat
Contoh: sehing ga mogok, sehing ga
terlambat.
Keterangan Syarat
Contoh: jika hari ini hujan, apabila nilaiku
90.

Macam-macam Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausa
Kalimat tunggal
Kalimat yang hanya terdiri dari satu pola/
klausa (S-P)
Contoh: Aku pulang dari sekolah.
Kalimat majemuk
Kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat
atau dua klausa (S-P) atau lebih.
Contoh: Ibu membaca buku dan aku
menulis.
a. Kalimat majemuk setara
Kalimat yang hubungan antarklausanya
bersifat setara atau sederajat.

b.

Contoh: Dia berbadan tinggi, sedangkan
adiknya pendek.
Kalimat majemuk bertingkat
Kalimat yang hubungan antarunsurnya
tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada
yang menduduki induk kalimat sedangkan
unsur lainnya sebagai anak kalimat.
Contoh: Ayah baru pulang ketika kami
beranjak tidur.
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3.

c.

Kalimat majemuk campuran
Kalimat yang merupakan gabungan
antara kalimat majemuk setara dan
kalimat majemuk bertingkat. Dalam
kalimat majemuk campuran sekurangkurangnya terdiri atas tiga klausa.

BAHASA INDONESIA

MATERI

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
1. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf
yang runtut.
2. Mengurutkan teks prosedur.

Mengurutkan Unsur Teks
1.
2.

3.

4.

MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menentukan variasi kalimat yang bertujuan
sama.

6

Contoh: Michael Jackson yang sangat
terkenal itu meninggal dunia akibat
menggunakan obat yang melebihi
dosis.

Paragraf ialah bagian bab dalam suatu karangan (biasanya
mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan
garis baru)
Suatu paragraf yang baik harus memenuhi ketentuan berikut.
a. Memiliki satu ide pokok dan beberapa pikiran penjelas
b. Antarkalimat saling bertautan (berkoherensi) sehingga
membentuk satu kesatuan.
Cara menyusun beberapa data/kalimat menjadi paragraf sebagai
berikut.
a. Lihatlah pola pengembangan yang ditentukan dalam
soal. Pola pengembangan tersebut berupa deduktif atau
induktif.
b. Tentukan kalimat yang akan Anda jadikan kalimat pertama
dalam paragraf.
c. Tentukan kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya dengan
cara melihat keterkaitan/kesinambungan antarkalimat
tersebut.
Teks prosedur ialah teks yang berisi urutan/tahapan dalam
melakukan sesuatu. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam
teks prosedur adalah urutan pelaksanaan tiap tahapan. Suatu
teks prosedur harus ditulis secara runtut agar tahapan tersebut
dapat dipahami dan dilaksanakan oleh orang lain.

Memvariasikan Kalimat yang Bertujuan Sama
Variasi kalimat dapat dilakukan dengan cara berikut.
1. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif.
2. Mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif.
3. Memperluas inti kalimat sehingga menjadi kalimat luas.
4. Memberikan penalaran dalam kalimat.
Untuk dapat menentukan menentukan kalimat yang mempunyai
tujuan yang sama, hendaknya Anda dapat memahami unsur-unsur
kalimat tersebut. Anda harus mengetahui unsur kalimat yang berupa
subjek dan predikat. Setelah itu, carilah kalimat yang memiliki inti
S dan P tersebut.

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
1. Menggabungkan beberapa kalimat.
2. Dengan konjungsi yang sesuai.

Menggabungkan Beberapa Kalimat dengan
Konjungsi yang Sesuai
Konjungsi atau kata penghubung ialah kata yang menghubungkan
kata, frasa, atau kalimat. Jenis-jenis konjungsi sebagai berikut.
1. Konjungsi koordinatif; menghubungkan dua atau lebih unsur
(termasuk kalimat) yang setara. Kalimat yang dibentuk disebut
kalimat majemuk setara.
Contoh konjungsi koordinatif: dan, serta, atau, tetapi,
melainkan, padahal, sedangkan.
2. Konjungsi korelatif; menghubungkan dua atau lebih unsur (tidak
termasuk kalimat) yang memiliki status sintaksis yang sama dan
membentuk frasa atau kalimat. Kalimat yang dibentuk agak
rumit dan bervariasi, kadang setara, bertingkat, atau bisa juga
kalimat dengan dua subjek dan satu predikat.
Contoh konjungsi korelatif: baik ... maupun, tidak hanya ...,
tetapi juga, bukan hanya ..., melainkan juga, demikian ...
sehingga, sedemikian rupa ... sehingga, apa(kah) ... atau,
entah ... entah, jangankan ..., ... pun.
3. Konjungsi subordinatif; menghubungkan dua atau lebih klausa
yang tidak memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi
membentuk anak kalimat yang jika digabungkan dengan induk
kalimat akan membentuk kalimat majemuk bertingkat.
Contoh konjugnsi subordinatif.
a. Konjungsi subordinatif waktu; sejak, ketika, sambil, selagi,
sesudah, sebelum
b. Konjungsi subordinatif syarat; jika, kalau, apabila, jikalau,
manakala
c. Konjungsi subordinatif pengadaian; andaikan, seandainya,
seumpamanya
d. Konjungsi subordinatif tujuan; agar, supaya, biar
e. Konjungsi subordinatif konsesif; biarpun, meskipun,
walaupun
f. Konjungsi subordinatif pembandingan; ibarat, seperti,
bagai, bagaikan, seolah-olah
g. Konjungsi subordinatif sebab; karena, sebab
h. Konjungsi subordinatif hasil; sehingga, maka
i. Konjungsi subordinatif alat; dengan
j. Konjungsi subordinatif cara; tanpa
k. Konjungsi subordinatif komplementasi; bahwa
l. Konjungsi subordinatif atributif; yang
l. Konjungsi subordinatif perbandingan; sama ... dengan
4. Konjungsi antarkalimat; merangkaikan dua kalimat, tetapi
masing-masing merupakan kalimat sendiri.
Contoh konjungsi antarkalimat: oleh karena itu, walaupun
demikian, akan tetapi, selain itu
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Ringkasan Materi

Menyunting

Soal – Bahas

Mengidentifikasi Kesalahan
Penggunaan Kata/Istilah

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------1. Mengidentifikasi kesalahan penggunaan
kata baku.
2. Mengidentifikasi kesalahan penggunaan
istilah.

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------• Mengidentifikasi kesalahan penggunaan
konjungsi.

1.

2.

Kata baku ialah kata yang penulisan dan ejaannya sesuai dengan
kaidah kebakuan. Untuk mengetahui kata baku, kalian dapat
membuka kamus bahasa Indonesia atau buku Pedoman Umum
Ejaan Bahasa Indonesia.
Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat
mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau
sifat yang khas dalam bidang tertentu. Penulisan istilah harus
mengacu pada kaidah kebakuan bahasa Indonesia yakni kamus
bahasa Indonesia dan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia.

Mengidentifikasi Kesalahan Penggunaan Konjungsi
Konjungsi atau kata penghubung ialah kata yang menghubungkan
kata, frasa, atau kalimat. Jenis-jenis konjungsi sebagai berikut.
1. Konjungsi koordinatif; menghubungkan dua atau lebih unsur
(termasuk kalimat) yang setara. Kalimat yang dibentuk disebut
kalimat majemuk setara.
Contoh konjungsi koordinatif: dan, serta, atau, tetapi, melainkan,
padahal, sedangkan.
2. Konjungsi korelatif; menghubungkan dua atau lebih unsur (tidak
termasuk kalimat) yang memiliki status sintaksis yang sama dan
membentuk frasa atau kalimat. Kalimat yang dibentuk agak
rumit dan bervariasi, kadang setara, bertingkat, atau bisa juga
kalimat dengan dua subjek dan satu predikat.
Contoh konjungsi korelatif: baik ... maupun, tidak hanya ..., tetapi
juga, bukan hanya ..., melainkan juga, demikian ... sehingga,
sedemikian rupa ... sehingga, apa(kah) ... atau, entah ... entah,
jangankan ..., ... pun.
3. Konjungsi subordinatif; menghubungkan dua atau lebih klausa
yang tidak memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi
membentuk anak kalimat yang jika digabungkan dengan induk
kalimat akan membentuk kalimat majemuk bertingkat.

1
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Contoh konjugnsi subordinatif.
a. Konjungsi subordinatif waktu; sejak, ketika,
sambil, selagi, sesudah, sebelum.
b. Konjungsi subordinatif syarat; jika, kalau,
apabila, jikalau, manakala.
c. Konjungsi subordinatif pengadaian;
andaikan, seandainya, seumpamanya.
d. Konjungsi subordinatif tujuan; agar,
supaya, biar.
e. Konjungsi subordinatif konsesif; biarpun,
meskipun, walaupun.
f. Konjungsi subordinatif pembandingan;
ibarat, seperti, bagai, bagaikan, seolaholah.
g. Konjungsi subordinatif sebab; karena,
sebab.
h. Konjungsi subordinatif hasil; sehingga,
maka.

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------• Mengidentifikasi kesalahan penggunaan
kalimat tidak efektif.

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------• Mengidentifikasi kalimat tidak padu.
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i.
j.
k.

4.

Konjungsi subordinatif alat; dengan.
Konjungsi subordinatif cara; tanpa.
Konjungsi subordinatif komplementasi;
bahwa.
l. Konjungsi subordinatif atributif; yang.
l. Konjungsi subordinatif perbandingan;
sama ... dengan.
Konjungsi antarkalimat; merangkaikan dua
kalimat, tetapi masing-masing merupakan
kalimat sendiri.
Cotoh konjungsi antarkalimat: oleh karena
itu, walaupun demikian, akan tetapi, selain
itu.

Mengidentifikasi Kesalahan
Penggunaan Kalimat Tidak Efektif
Kalimat efektif ialah kalimat yang sesuai dengan kaidah penulisan.
Ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut.
1. Memiliki subjek dan predikat.
2. Tidak terdapat pengulangan kata.
3. Tidak ambigu (bermakna ganda/tidak jelas).
4. Jelas maksudnya.
5. Tidak bertele-tele.

Mengidentifikasi Kalimat Tidak Padu
Unsur-unsur paragraf sebagai berikut.
1. Gagasan utama
Gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf.
Gagasan utama pada umumnya terdapat pada kalimat
utama.
2. Gagasan penjelas
Gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan
penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat.
Kalimat sumbang ialah kalimat tidak mendukung gagasan utama.
Pada umumnya, kalimat sumbang tidak sesuai dengan topik yang
dibicarakan.

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------1. Melengkapi paragraf dengan kata
berimbuhan yang tepat.
2. Melengkapi paragraf dengan kata ulang
yang tepat.

MATERI

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------• Memperbaiki kesalahan penggunaan
kalimat.

MATERI
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Penalaran ----------------------------------------------------• Menentukan alasan dari segi pilihan kata,
kalimat, paragraf.

Menggunakan Kata Bentukan
Bahasa Indonesia memiliki beberapa ragam kata yang
diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, di antaranya kata dasar,
kata turunan/bentukan, kata majemuk, dan kata ulang. Berikut ini
adalah macam-macam bentuk kata.
1. Kata dasar ialah kata yang belum diberi imbuhan. Contohnya:
pulang, pergi, datang, hapus, papan, dan lain-lain.
2. Kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah
kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan
ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang
berupa awalan (afiks), akhiran (sufiks), sisipan (infiks), dan
awalan-akhiran (konfiks). Contohnya adalah berdiri, membaca,
terjatuh, dan lain-lain.
3. Kata ulang ialah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata
dasar. Pengulangan ini dapat memiliki atau menciptakan arti
baru. Contoh: kertas-kertas, bahu-membahu, dedaunan, dan
lain-lain.

Memperbaiki Kesalahan Penggunaan Kalimat
Kalimat efektif ialah kalimat yang sesuai dengan kaidah penulisan.
Ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut.
1. Memiliki subjek dan predikat.
2. Tidak terdapat pengulangan kata.
3. Tidak ambigu (bermakna ganda/tidak jelas).
4. Jelas maksudnya.
5. Tidak bertele-tele.

Menentukan Alasan dari Segi Pilihan Kata,
Kalimat, Paragraf
Paragraf yang baik memerlukan kepaduan dan ketepatan
penggunaan dari segi pilihan kata, kalimat, dan paragraf. Apabila ada
satu hal yang tidak tepat, paragraf tersebut akan menjadi paragraf
tidak baik. Ada beberapa syarat ketepatan pemilihan kata, kalimat,
dan paragraf sebagai berikut.
1. Dari segi kata harus menggunakan ejaan yang benar.
2. Dari segi kalimat harus memenuhi syarat kalimat efektif.
a. Memiliki S–P.
b. Tidak bertele-tele.
c. Tidak menggunakan kata bermakna ganda.
d. Tidak menggunakan kata bermakna sama.
3. Dari segi paragraf harus menggunakan kalimat yang saling
berkesinambungan (tidak terdapat kalimat tidak padu).
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Ringkasan Materi

Ejaan dan Tanda Baca

Soal – Bahas

MATERI

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------Siswa mampu:
• Mengidentifikasi kesalahan penggunaan
ejaan dalam judul karangan.

Mengidentifikasi Kesalahan
Penggunaan Ejaan dalam Judul
Penulisan judul karya ilmiah, karangan, dan buku memiliki
ketentuan sebagai berikut.
1. Semua huruf dalam judul ditulis dengan huruf kapital atau huruf
pertama tiap kata dalam judul ditulis dengan huruf kapital,
kecuali huruf pertama kata depan atau kata penghubung ditulis
dengan huruf kecil. Kata penghubung tersebut antara lain: dan,
ke, dari, pada, dalam, terhadap, dengan sebagai, atau, dan
untuk.
2. Judul berupa kata ulang utuh ditulis dengan diawali huruf kapital.
Contoh: Kupu-Kupu, Biri-Biri
a. Judul yang berupa kata ulang berimbuhan diawali dengan
huruf kapital untuk kata pertama pada kata ulang, kata
kedua tidak diawali huruf kapital. Contoh: Sayur-mayur,
Paku-pakuan
b. Judul yang berupa nama ilmiah penulisannya dicetak
miring dan aturan penulisannya mengacu pada standar
internasional. Contoh: Oryzae sativa, Rhizopus sp.
c. Kata depan yang terletak di awal judul ditulis dengan huruf
kapital. Contoh: Di Bawah Lindungan Kabah, Dari Ave Maria
ke Jalan Lain ke Roma
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Latihan Soal

Mengidentifikasi Kesalahan
Penggunaan Tanda Baca

MATERI
A

Panduan SKL
Pengetahuan dan Pemahaman ---------------------Siswa mampu:
• Mengidentifikasi kesalahan penggunaan
tanda baca.

Tanda Titik (.)

BAHASA INDONESIA

Tanda titik digunakan pada:
akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh: Saya
suka makan nasi goreng
Akhir singkatan nama orang. Contoh: Irwan S. Gatot, George
W. Bush
Akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh:
Dr., S.E., Kol
singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum
contoh: dll., dsb., tgl., hlm.
memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan
waktu atau jangka waktu. Contoh: Pukul 7.10.12 (pukul 7 lewat
10 menit 12 detik)
memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh: 51.156
orang
Catatan:
Tanda titik tidak dipakai untuk:
a. memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak
menunjukkan jumlah. Contoh:halaman 1210, tahun 1945,
Nomor giro 033983.
b. singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan,
badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi maupun
di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat.
Contoh: TNI, Polri, OSIS, SIM, PBB
c. singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan,
dan mata uang. Contoh: 52 cm, Rp350,00
d. akhir judul yang merupakan kepala karangan, atau kepala
ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contoh: Pada Sebuah Kapal,
Tabel Peningkatan Jumlah Transmigran
e. di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, serta nama
dan alamat penerima surat. Contoh: Bandung, 1 September
2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B

Tanda Koma (,)

Tanda koma dipakai untuk:
1. di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan.
Contoh: Saya menjual baju, celana, dan topi
2. memisahkan kalimat setara yang didahului oleh kata seperti,
tetapi, dan melainkan. Contoh: Dia bukan anak saya, melainkan
anak Pak karim.
3. memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak
kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh: Kalau
hari hujan, saya tidak akan datang.
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C

e.

f.

g.

h.

i.
j.

Tanda titik koma (;)

Tanda titik koma dipakai untuk:
1. memisahkan bagian-bagian kalimat yang
sejenis dan setara. Contoh: Malam makin
larut; kami belum selesai juga.
2. memisahkan kalimat yang setara di dalam
suatu kalimat majemuk sebagai pengganti

D

menceraikan bagian nama yang dibalik
susunannya dalam daftar pustaka.
Contoh: Ristanti, Widya. 2014. 9In1 Plus
UN 2015. Yogyakarta: Asoka Aksara.
di antara bagian-bagian dalam catatan
kaki. Contoh: I. Gatot, Bahasa Indonesia
untuk Wikipedia. (Bandung: UP Indonesia,
1990), hlm. 22.
di antara nama orang dan gelar
akademik yang mengikutinya untuk
membedakannya dari singkatan nama
diri, keluarga, atau marga. Contoh: Rinto
Jiang, S.E.
di muka angka persepuluhan atau di
antara rupiah dan sen yang dinyatakan
dengan angka. Contoh: 12,5 m; 105,7
cm; 12,5 juta
mengapit keterangan tambahan yang
sifatnya tidak membatasi. Contoh: Ibu
guru saya, Bu Nurhaeni sangat baik.
untuk menghindari salah baca di belakang
keterangan yang terdapat pada awal
kalimat. Contoh: Atas bantuan Pak Andi,
kami mengucapkan terima kasih.

kata penghubung. Contoh: Ayah mengurus
tanamannya di kebun; ibu sibuk bekerja
di dapur; adik menghafalkan nama-nama
pahlawan nasional; saya sendiri asyik
mendengarkan siaran pilihan pendengar.

Tanda titik dua (:)

Tanda titik dua dipakai untuk:
1. akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti
rangkaian atau pemerian. Contoh: Kita
sekarang memerlukan perabotan rumah
tangga: kursi, meja, dan lemari.
Catatan:
Tanda titik dua tidak dipakai kalau rangkaian
atau pemerian itu merupakan pelengkap

2.

yang mengakhiri pernyataan. Contoh: Kita
memerlukan kursi, meja, dan lemari.
sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan
pemerian.
Contoh:
Ketua		
: Axel
Wakil Ketua : Putri
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Catatan:
Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan
anak kalimat dari induk kalimat apabila anak
kalimat tersebut mengiringi induk kalimat.
Contoh: Saya tidak akan datang kalau hari
hujan.
a. di belakang kata atau ungkapan
penghubung antara kalimat yang terdapat
pada awal kalimat. Contoh: Oleh karena
itu, kamu harus datang.
b. di belakang kata-kata seperti o, ya, wah,
aduh, kasihan, yang terdapat pada awal
kalimat. Contoh: Wah, bukan main.
c. memisahkan petikan langsung dari bagian
lain dalam kalimat. Contoh: Kata adik,
“Saya sedih sekali.”
Catatan:
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.
contoh: “Di mana rumahmu?” tanya
Vina.
d. di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagianbagian alamat, (iii) tempat dan tanggal,
dan (iv) nama tempat dan wilayah atau
negeri yang ditulis berurutan. Contoh:
Jakarta, 1 Desember 2014

3.

teks drama sesudah kata yang menunjukkan
pelaku dalam percakapan.
Contoh:
Ibu		
: “Bawa kopor ini, Mir!”
Amir
: “Ke mana, Bu?”
di antara jilid atau nomor dan halaman, di
antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci,

4.
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Tanda Hubung (-)

Tanda hubung digunakan untuk:
1. menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh:
anak-anak, berulang-ulang.
2. menyambung huruf kata yang dieja satu-satu
dan bagian-bagian tanggal. Contoh: p-e-ng-u-r-u-s, 8-4-1973
3. memperjelas hubungan bagian-bagian
ungkapan.
Bandingkan:
ber-evolusi dengan be-revolusi
dua puluh lima-ribuan (20×5000) dengan
dua-puluh-lima-ribuan (1×25000)

F

4.

5.

3.

Catatan:
Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri
sebuah kalimat, perlu dipakai empat buah titik;
tiga buah untuk menandai penghilangan teks
dan satu untuk menandai akhir kalimat.

Tanda Tanya (?)

Tanda tanya digunakan untuk:
1. akhir kalimat tanya. Contoh: Kapan ia
berangkat?

4

teori kenisbian, dan kini juga pembelahan
atom—telah mengubah konsepsi kita tentang
alam semesta.
di antara dua bilangan atau tanggal yang
berarti sampai dengan atau di antara dua
nama kota yang berarti ‘ke’, atau ‘sampai’.
Contoh: 1919–1921, Medan–Jakarta, 10–13
Desember 2014

Tanda Elipsis (…)

Tanda ellipsis digunakan untuk:
1. kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk
menuliskan naskah drama. Contoh: Kalau
begitu ... ya, marilah kita bergerak.
2. suatu kalimat atau naskah ada bagian yang
dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung.
Contoh: Sebab-sebab kemerosotan ... akan
diteliti lebih lanjut.

G

merangkaikan (i) se- dengan kata berikutnya
yang dimulai dengan huruf kapital; (ii) kedengan angka, (iii) angka dengan -an, (iv)
singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan
atau kata, dan (v) nama jabatan rangkap.
Contoh: se-Indonesia, hadiah ke-2, tahun
50-an, ber-SMA, KTP-nya nomor 11111,
sinar-X
merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan
unsur bahasa asing. Contoh: di-charter, pentackle-an

Tanda Pisah (—)

Tanda pisah digunakan untuk:
1. membatasi penyisipan kata atau kalimat yang
memberi penjelasan di luar bangun kalimat.
Contoh: Bangsa ini—saya harapkan—akan
menjadi bangsa terbesar.
2. menegaskan adanya posisi atau keterangan
yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas.
Contoh: Rangkaian penemuan ini—evolusi,

G

5.

atau di antara judul dan anak judul suatu
karangan. Contoh: KBBI 2008:45, Surah Yasin:
20.
Untuk perbandingan
Contoh: Perbandingan siswa laki-laki terhadap
perempuan ialah 2 : 1.

2.

di dalam tanda kurung untuk menyatakan
bagian kalimat yang disangsikan atau yang
kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Contoh: Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?).

H

Tanda Seru (!)

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau
pernyataan yang berupa seruan atau perintah.
Contoh: Bersihkan meja itu sekarang juga!

Tanda Kurung ((...))

Tanda kurung digunakan untuk:
1. mengapit keterangan atau penjelasan.
Contoh: Mereka menghadiri RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham).
2. mengapit keterangan atau penjelasan yang
bukan bagian pokok pembicaraan. Contoh:

J

Tanda Kurung Siku ([...])

Tanda kurung siku digunakan untuk:
1. mengapit huruf, kata, atau kelompok kata
sebagai koreksi 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. Contoh: Sang Sapurba men[d]
engar bunyi gemerisik.

K

2.

mengapit keterangan dalam kalimat penjelas
yang sudah bertanda kurung. Contoh:
Persamaan kedua proses ini (perbedaannya
dibicarakan di dalam Bab II [lihat halaman
35–38]) perlu dibentangkan di sini.

3.

mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal
atau kata yang mempunyai arti khusus.
Contoh: Pekerjaan itu dilaksanakan dengan
cara “coba dan ralat” saja.
mengapit kata atau ungkapan yang dipakai
dengan arti khusus pada ujung kalimat atau
bagian kalimat. Contoh: Karena warna kulitnya,
Budi mendapat julukan “Si Hitam”.

Tanda Petik (“...”)

Tanda petik digunakan untuk:
1. mengapit petikan langsung yang berasal dari
pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis
lain. Contoh: “Saya belum siap,” kata Mira,
“tunggu sebentar!”
2. mengapit judul syair, karangan, atau bab buku
yang dipakai dalam kalimat. Contoh: Bacalah
“Bola Lampu” dalam buku Dari Suatu Masa,
dari Suatu Tempat.

L

3.

Pertumbuhan penjualan tahun ini (lihat Tabel
9) menunjukkan adanya perkembangan baru
dalam pasaran dalam negeri.
mengapit huruf atau kata yang kehadirannya
di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh:
Pembalap itu berasal dari (kota) Medan.

4.

Tanda Petik Tunggal (‘...’)

Tanda petik tunggal digunakan untuk:
1. mengapit petikan yang tersusun di dalam
petikan lain. Contoh: Tanya Basri, “Kau
dengar bunyi ‘kring-kring’ tadi?”

2.

mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan
kata atau ungkapan asing. Contoh: feed-back
‘balikan’
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Tanda Garis Miring (/)

Tanda garis miring digunakan untuk:
1. nomor surat dan nomor pada alamat dan
penandaan masa satu tahun yang terbagi
dalam dua tahun takwim. Contoh: No. 7/
PK/2014; tahun anggaran 2006/2007
BAHASA INDONESIA

N

2.

pengganti kata tiap, per atau sebagai tanda
bagi dalam pecahan dan rumus matematika.
Contoh: harganya Rp125,00/lembar, 7/8
atau

7
8

Tanda Penyingkat (Apostrof)(‘)

Tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan
penghilangan bagian kata atau bagian angka
tahun. Contoh: 1 Januari ‘88 (‘88 = 1988)

MATERI

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menggunakan ejaan secara tepat.
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Menggunakan Ejaan
Pemakaian Huruf Besar
Huruf kapital dipakai sebagi huruf pertama pada:
1. Kata pada awal kalimat
Contoh: Dia membaca buku.
2. Petikan langsung
Contoh: Adik bertanya, “Kapan Ayah pulang?”
3. Nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan
Contoh: Allah, Islam
4. Gelar
a. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti
nama orang
Contoh: Haji Agus Salim, Nabi Ibrahim
b. Huruf kapital tidak dipakai untuk nama gelar yang tidak
diikuti nama orang.
Contoh: Tahun ini ia pergi naik haji.
5. Nama jabatan
a. Unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi,
atau nama tempat
contoh: Gubernur Jawa Tengah
b. nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada
bentuk lengkapnya
contoh: Sidang itu dipimpin Presiden.
c. Huruf kapital tidak dipakai untuk nama jabatan dan pangkat
yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi,
atau nama tempat tertentu.
Contoh: Ia menjadi bupati di Bantul.
6. Nama orang
a. Unsur-unsur nama orang
Contoh: Wage Rudolf Supratman
b. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis
atau satuan ukuran

8.

9.

Huruf kapital tidak dipakai sebagai
huruf pertama kata yang bukan nama
resmi negara, lembaga resmi, lembaga
ketatanegaraan, badan, dan nama
dokumen resmi
Contoh:beberapa badan hukum, kerja
sama antara pemerintah dan rakyat
Unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat
pada nama lembaga resmi, lembaga
ketatanegaraan, badan, dokumen resmi,
dan judul karangan
Contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Penulisan judul buku, majalah, surat kabar,
dan makalah, kecuali kata tugas seperti di,
ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak
terletak pada posisi awal
Contoh: buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain
ke Roma, surat kabar Kompas
Singkatan nama gelar, pangkat, dan
sapaan
Contoh: Dr., S.Pd.
Kata sapaan
a. Kata penunjuk hubungan kekerapatan
yang dpakai untuk penyapaan
Contoh: “Kapan Bapak berangkat?”
tanyaku.
b. Huruf kapital tidak dipakai untuk kata
penunjuk hubungan kekerabatan yang
tidak digunakan dalam pengacuan atau
penyapaan
Contoh:
Kita harus menghormati bapak dan ibu
kita.
Penulisan kata Anda yang digunakan dalam
penyapaan
Contoh: Sudahkah Anda tahu?
b.

10.

11.

12.
13.

14.
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7.

Contoh: J/K atau JK-1 joule per Kelvin
c. Huruf kapital tidak dipakai untuk kata de,
van, dan der (dalam nama Belanda), von
(dalam nama Jerman), atau da (dalam
nama Portugal), dan bin atau binti.
d. Huruf kapital tidak dipakai untuk nama
orang yang digunakan sebagai nama
jenis atau satuan ukuran.
Contoh: mesin diesel, 10 volt
Nama bangsa, suku, dan bahasa
a. Digunakan untuk nama bangsa, suku,
dan bahasa
Contoh: bangsa Eskimo, bahasa
Indonesia
b. Huruf kapital tidak dipakai untuk nama
bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan
sebagai bentuk dasar kata turunan
Contoh: kejawa-jawaan
c. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan
peristiwa sejarah
Contoh: tahun Hijriah, bulan Mei, Perang
Candu
Nama gegografi
a. unsur-unsur nama diri geografi
contoh: Indonesia
b. unsur-unsur nama geografi yang diikuti
nama diri geografi
contoh: Bukit Barisan, Jalan
Diponegoro
c. huruf kapital tidak dipakai untuk istilah
geografi yang tidak diikuti nama diri dan
yang menunjukkan nama jenis
contoh:mandi di kali, gula jawa
d. kekhasan daerah
contoh: ketoprak Betawi, coto Makassar,
batik Pekalongan
perihal ketatakenegaraan
a. unsur nama resmi negara, lembaga resmi,
lembaga ketatanegaraan, badan, dan
nama dokumen resmi, kecuali kata tugas,
seperti dan, oleh, atau, dan untuk
Contoh: Republik Indonesia, Departemen
Keuangan

MATERI

Panduan SKL
Aplikasi --------------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menggunakan tanda baca secara benar.
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MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
• Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan
dalam kalimat.

MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
• Memperbaiki kesalahan penggunaan tanda
baca dalam kalimat.

MATERI

Panduan SKL
Penalaran ----------------------------------------------------Siswa mampu:
• Menentukan alasan kesalahan dari segi
ejaan dan tanda baca.
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Menggunakan Tanda Baca
Penggunaan tanda baca akan membuat suatu kalimat menjadi
efektif. Fungsi masing-masing tanda baca berbeda-beda. Untuk
mengetahui perbedaannya, Anda dapat mempelajarinya pada materi
“Menggunakan Tanda Baca” dalam buku ini.

Memperbaiki Kesalahan Penggunaan Ejaan
Ejaan berkaitan dengan penggunaan kata baku, huruf kapital,
huruf miring, dan tanda baca. Untuk mengetahui fungsi penggunaan
huruf kapital, Anda dapat membaca pada materi “Menggunakan
Ejaan” pada buku ini.

Memperbaiki Kesalahan Penggunaan Tanda Baca
Penggunaan tanda baca akan membuat suatu kalimat menjadi
efektif. Fungsi masing-masing tanda baca berbeda-beda. Untuk
mengetahui perbedaannya, Anda dapat mempelajarinya pada materi
“Menggunakan Tanda Baca” dalam buku ini.

Menentukan Alasan Kesalahan dari Segi Ejaan dan
Tanda Baca
Ketidaktepatan penggunaan ejaan dan tanda baca akan membuat
suatu kalimat tidak dapat dipahami maknanya. Untuk mengetahui
fungsi ejaan dan tanda baca, Anda dapat membaca pada materi
sebelumnya yang terdapat dalam buku ini.

