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RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

•• Karangan ilmiahKarangan ilmiah

•• MakalahMakalah

•• SkripsiSkripsi

•• TesisTesis

•• DisertasiDisertasi

•• Laporan penelitianLaporan penelitian

•• PersiapanPersiapan

•• TemaTema

•• TopikTopik

•• JudulJudul



PENGGUNAAN BAHASAPENGGUNAAN BAHASA

•• Jelas Jelas 

•• unsurunsur--unsur kalimat (S,P,O,Pel,K)unsur kalimat (S,P,O,Pel,K)

•• susunan kata (frasa dan majemuk)susunan kata (frasa dan majemuk)

•• bentuk kata (kata dasar dan kata bentukan)bentuk kata (kata dasar dan kata bentukan)

•• makna setiap unsur tidak rancu makna setiap unsur tidak rancu 

•• LugasLugas

•• susunan kalimat bersahajasusunan kalimat bersahaja

•• kata/istilah tepat (pilihan kata)kata/istilah tepat (pilihan kata)

•• hindari kata/istilah asing hindari kata/istilah asing 

•• KomunikatifKomunikatif

•• setiap pernyataan hanya memiliki satu setiap pernyataan hanya memiliki satu 

interpretasiinterpretasi

•• mudah dipahami pembacamudah dipahami pembaca



UNSUR KALIMATUNSUR KALIMAT

•• Informan datang. (SP)Informan datang. (SP)

•• Informan itu sangat cerdas. (SP)Informan itu sangat cerdas. (SP)

•• Dia berasal dari Bogor. (SPK)Dia berasal dari Bogor. (SPK)

•• Saya mendatangkan informan. (SPO)Saya mendatangkan informan. (SPO)

•• Saya mengirim instrumen penelitian. (SPO)Saya mengirim instrumen penelitian. (SPO)

•• Dia mengirimi saya jawaban kuesioner.Dia mengirimi saya jawaban kuesioner.

•• Dia mengirimkan jawaban kuesioner Dia mengirimkan jawaban kuesioner 
kepada saya.(SPOK)kepada saya.(SPOK)

•• Anak saya menjadi guru sekolah dasar.(SPAnak saya menjadi guru sekolah dasar.(SP



SUSUNAN FRASASUSUNAN FRASA

•• Atributif Atributif 

•• karya ilmiah (DM)karya ilmiah (DM)

•• korpus data (DM)korpus data (DM)

•• sangat baik (MD)sangat baik (MD)

•• sedang menulis (MD)sedang menulis (MD)

•• KoordinatifKoordinatif

•• besar kecilbesar kecil

•• pengumpulan dan pengolahan datapengumpulan dan pengolahan data

•• Perangkai sumbuPerangkai sumbu

•• di sampingdi samping

•• ke lapanganke lapangan

•• dari pembimbingdari pembimbing



SUSUNAN MAJEMUKSUSUNAN MAJEMUK

•• orang tuaorang tua orang (yang) tuaorang (yang) tua

•• makan hatimakan hati makan hati (ayam)makan hati (ayam)

•• kambing hitamkambing hitam kambing (yang) kambing (yang) 

hitamhitam

•• latar belakang latar belakang latar depanlatar depan

•• sumber datasumber data sumber(nya) besarsumber(nya) besar



BENTUK KATABENTUK KATA

•• ubah > berubah > perubahan >  ubah > berubah > perubahan >  

mengubah > pengubahan > ubahanmengubah > pengubahan > ubahan

•• mukim > bermukim > permukimanmukim > bermukim > permukiman

> memukimkan > pemukiman> memukimkan > pemukiman

•• pengaruh > memengaruhipengaruh > memengaruhi

•• jelas > perjelas > memperjelasjelas > perjelas > memperjelas

•• proses > memproses > pemrosesanproses > memproses > pemrosesan

•• sukses > menyukseskansukses > menyukseskan

•• tampak (bukan nampak) > menampakkantampak (bukan nampak) > menampakkan



LUGASLUGAS
•• Susunan kalimat wajar, tidak pendek Susunan kalimat wajar, tidak pendek 
tidak panjangtidak panjang

•• Kalimat tidak kompleksKalimat tidak kompleks

•• majemuk bertingkat maksimal dua anak majemuk bertingkat maksimal dua anak 
kalimatkalimat

•• Majemuk setara maksimal tiga unsur Majemuk setara maksimal tiga unsur 
kalimat setara kalimat setara 

•• Pilihan kata tepat sesuai dengan Pilihan kata tepat sesuai dengan 
laras bahasa ilmularas bahasa ilmu

•• Pemakaian kata/ungkapan kiasan Pemakaian kata/ungkapan kiasan 
dihindarkandihindarkan

•• Penggunaan kata/istilah asing Penggunaan kata/istilah asing 
hindarkanhindarkan



KOMUNIKATIFKOMUNIKATIF

•• Wacana/paragrafWacana/paragraf

•• KoherensiKoherensi

•• KohesiKohesi

•• KalimatKalimat

•• BaikBaik

•• BenarBenar

•• Frasa Frasa 

•• Susunan betulSusunan betul

•• Gabungan tepatGabungan tepat

•• Kata Kata 

•• BetulBetul

•• TepatTepat

•• Ejaan betulEjaan betul



TEKNIK PENULISANTEKNIK PENULISAN

•• PenulisanPenulisan
•• JudulJudul

•• PengantarPengantar

•• Daftar isiDaftar isi

•• PendahuluanPendahuluan

•• IsiIsi

•• Penutup/simpulanPenutup/simpulan

•• Daftar pustakaDaftar pustaka

•• LampiranLampiran

•• Indeks Indeks 

•• Sistem penomoranSistem penomoran

•• Catatan pustakaCatatan pustaka
•• Catatan pustaka dalam teksCatatan pustaka dalam teks

•• Catatan kakiCatatan kaki

•• Bagan/gambar/tabelBagan/gambar/tabel



KALIMAT EFEKTIFKALIMAT EFEKTIF

Dalam bagian Pendahuluan ini akanDalam bagian Pendahuluan ini akan
mengemukakanmengemukakan latar belakang latar belakang 
permasalahan penelitian ini.permasalahan penelitian ini.

Dalam bagian Pendahuluan ini Dalam bagian Pendahuluan ini sayasaya
mengemukakan latar belakang mengemukakan latar belakang 
permasalahan penelitian ini.permasalahan penelitian ini.

Dalam bagian Pendahuluan ini Dalam bagian Pendahuluan ini 
dikemukakandikemukakan latar belakang latar belakang 
permasalahan penelitian ini.permasalahan penelitian ini.

Pada akta jual beli ini Pada akta jual beli ini menyatakanmenyatakan
bahwa pembelian rumah itu telah bahwa pembelian rumah itu telah 
lunas.lunas.

Pada akta jual beli ini Pada akta jual beli ini dinyatakandinyatakan
bahwa pembelian rumah itu telah bahwa pembelian rumah itu telah 
lunas.lunas.



•• DariDari hasil pengecekan di lapangan hasil pengecekan di lapangan 
membuktikanmembuktikan bahwa ukuran luas bahwa ukuran luas 
tanah tidak sesuai dokumennya.tanah tidak sesuai dokumennya.

•• Dari hasil pengecekan di lapangan Dari hasil pengecekan di lapangan 
terbukti/dibuktikanterbukti/dibuktikan bahwa ukuran bahwa ukuran 
luas tanah tidak sesuai luas tanah tidak sesuai dengandengan
dokumennya.dokumennya.

•• Hasil pengecekan di lapangan Hasil pengecekan di lapangan 
membuktikanmembuktikan bahwa luas tanah tidak bahwa luas tanah tidak 
sesuai sesuai dengandengan dokumennyadokumennya

KALIMAT EFEKTIFKALIMAT EFEKTIF



KALIMAT EFEKTIFKALIMAT EFEKTIF

Atas perhatianAtas perhatiannya dinya diucapkan terima kasih yang ucapkan terima kasih yang 
sebesarsebesar--besarnyabesarnya..

(1)(1) Atas perhatian Atas perhatian Saudara, sayaSaudara, saya ucapkan ucapkan 
terima kasih.terima kasih.

(2)(2) Atas perhatian Bapak, kami menyampaikan Atas perhatian Bapak, kami menyampaikan 
ucapan terima kasih ucapan terima kasih yang tulusyang tulus..

Atas Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara kita kehadiran Bapak/Ibu/Saudara kita ucapkan ucapkan 
terima kasih yang terima kasih yang sedalamsedalam--dalamnyadalamnya..

(1)(1) Atas perhatian Atas perhatian dan kesediaan Saudaradan kesediaan Saudara, , kami kami 
ucapkan terima kasih.ucapkan terima kasih.

(2)(2) Atas perhatian Atas perhatian dan kesediaan Bapakdan kesediaan Bapak, , kami kami 
mengmengucapkan terima kasih yang tulus.ucapkan terima kasih yang tulus.

(3)(3) Atas perhatian Atas perhatian dan kesediaan Ibudan kesediaan Ibu, , kami kami 
menyampaikan ucapanmenyampaikan ucapan terima kasih yang terima kasih yang 
tulus.tulus.



PILIHAN KATAPILIHAN KATA

(1)(1) adalahadalah untuk definisi untuk definisi 

(2)(2) ialahialah untuk penjelasanuntuk penjelasan

(3)(3) merupakanmerupakan untuk deskripsi untuk deskripsi 

(4)(4) yaitu/yakniyaitu/yakni untuk penghubung untuk penghubung 

(5)(5) adalah merupakanadalah merupakan

(6)(6) agar supayaagar supaya

(7)(7) demi untukdemi untuk

(8)(8) seperti misalnyaseperti misalnya

(9)(9) antara lain antara lain ……, , ……, , ……, dsb., dsb.

(10)(10)misalnya misalnya ……, , ……, , ……, dll., dll.



PILIHAN KATAPILIHAN KATA

(1)(1) semua <> seluruhsemua <> seluruh

(2)(2) dilaksanakan <> dilakukan <> dilaksanakan <> dilakukan <> 
diadakan <> diselenggarakandiadakan <> diselenggarakan

(3)(3) di <> dalam <> padadi <> dalam <> pada

(4)(4) ke <> kepadake <> kepada

(5)(5) menyatakan <> mengungkapkanmenyatakan <> mengungkapkan

(6)(6) disebabkan karena <> disebabkan disebabkan karena <> disebabkan 
oleholeh

(7)(7) tiaptiap--tiap <> masingtiap <> masing--masingmasing



PILIHAN KATAPILIHAN KATA

(1)(1) dengan ini<>bersama inidengan ini<>bersama ini

(2)(2) hadir<>menghadiri<>menghadirkanhadir<>menghadiri<>menghadirkan

(3)(3) masuk<>memasuki<>memasukkanmasuk<>memasuki<>memasukkan

(4)(4) kirim<>mengirimi<>mengirimkankirim<>mengirimi<>mengirimkan

(5)(5) karena<>oleh karena itukarena<>oleh karena itu

(6)(6) sedangkan<>tetapi<>melainkansedangkan<>tetapi<>melainkan

(7)(7) namun<>akan tetapi<>sebaliknyanamun<>akan tetapi<>sebaliknya



PARADIGMA KATAPARADIGMA KATA

simpul>menyimpulkan>penyimpulan>simpulan>simpul>menyimpulkan>penyimpulan>simpulan>

penyimpulpenyimpul

buat>membuat>pembuatan>buatan>pembuatbuat>membuat>pembuatan>buatan>pembuat

tulis>menulis>penulisan>tulisan>penulistulis>menulis>penulisan>tulisan>penulis

satu>bersatu>persatuansatu>bersatu>persatuan

satu> menyatu>penyatuan> kesatuansatu> menyatu>penyatuan> kesatuan

tinju>bertinju>pertinjuan>petinjutinju>bertinju>pertinjuan>petinju

dagang>berdagang>perdagangan>pedagangdagang>berdagang>perdagangan>pedagang

putus>memutus>pemutusan>putusan>pemutusputus>memutus>pemutusan>putusan>pemutus

ubah>mengubah>pengubahan>pengubahubah>mengubah>pengubahan>pengubah

ubah>berubah>perubahanubah>berubah>perubahan



JAMAK DAN PENGHUBUNG JAMAK DAN PENGHUBUNG 

KORELATIFKORELATIF

peraturanperaturan--peraturanperaturan

para karyawanpara karyawan

banyak kejadianbanyak kejadian--kejadiankejadian

Meskipun Meskipun …… tetapi tetapi ……..

(1)(1) Meskipun Meskipun ……, , ……..

(2)(2) ..., ..., tetapi tetapi ……..

Karena Karena …… sehingga sehingga ……

(1)(1) baik baik …… maupun maupun …… …… ataupun ...ataupun ...

(2)(2) antara antara …… dan dan …… …… dengan dengan ……

(3)(3) tidak tidak ……, tetapi , tetapi ……

(4)(4) bukan bukan …… melainkan melainkan ……



EJAANEJAAN

Huruf KapitalHuruf Kapital

Tanda BacaTanda Baca

Penulisan Penulisan 

(1) gabungan kata(1) gabungan kata

(2) kata depan (2) kata depan di di dandan keke bandingkan bandingkan 

awalan awalan didi-- keke--

(3) kata bilangan (angka (3) kata bilangan (angka 

Arab/Romawi)Arab/Romawi)

(4) bentuk terikat (4) bentuk terikat subsub--, pra, pra--, nir, , nir, 

pascapasca--, dwi, dwi--

(5) kata serapan (5) kata serapan analisa<>analisisanalisa<>analisis

jender<>genderjender<>gender


