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Kata 
Pengantar 

Kurikulum 2013 memuat peran penting bahasa sebagai wahana untuk mengekspresikan 

perasaan dan pemikiran secara estetis dan logis. Pada satu saat, bahasa tidak dituntut  dapat 

mengekspresikan sesuatu dengan efisien karena ingin menyampaikannya dengan indah sehingga 

mampu menggugah perasaan penerimanya. Pada saat yang lain, penggunaan bahasa hendaknya 

efisien dalam menyampaikan gagasan secara objektif dan logis supaya dapat dicerna dengan mudah 

oleh penerimanya. Dua pendekatan mengekspresikan dua dimensi diri, perasaan dan pemikiran, 

melalui bahasa perlu dilakukan secara berimbang. 

Sejalan dengan peran itu, pembelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang Pendidikan Menengah 

Kelas X yang disajikan dalam buku ini disusun dengan berbasis teks, baik lisan maupun tulis, dengan 

menempatkan Bahasa Indonesia sebagai wahana untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran. Di 

dalamnya dijelaskan berbagai cara penyajian perasaan dan pikiran dalam berbagai macam jenis teks. 

Pemahaman terhadap jenis, kaidah, dan konteks suatu teks ditekankan sehingga memudahkan peserta 

didik menangkap makna yang terkandung dalam suatu teks. Penyajian perasaan dan pemikiran dalam 

bentuk teks yang sesuai agar tujuan penyampaiannya tercapai, apakah untuk menggugah perasaan 

ataukah untuk memberikan pemahaman perlu dilakukan secara terstruktur. 

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kemampuan berbahasa yang dituntut tersebut dibentuk 

melalui pembelajaran berkelanjutan: dimulai dengan meningkatkan pengetahuan tentang jenis, 

kaidah, dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan keterampilan menyajikan suatu teks tulis dan lisan 

baik terencana maupun spontan, dan bermuara pada pembentukan sikap kesantunan dan kejelian 

berbahasa serta sikap penghargaan terhadap Bahasa Indonesia sebagai warisan budaya bangsa. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, 

peserta didik diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang 

luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan 

ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 

Implementasi terbatas pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapat tanggapan yang sangat positif 

dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam 

menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. 

Buku ini merupakan edisi kedua sebagai penyempurnaan dari edisi pertama. Buku ini sangat terbuka 

dan perlu terus dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para 

pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi 

berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat 

memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi 

seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). 

Jakarta, Januari 2014 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
 

Mohammad Nuh 
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Prawacana 
Pembelajaran Teks 

 

 
 

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena hanya atas 

petunjuk dan hidayah-Nya, penyusunan buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademik ini dapat diselesaikan. Dalam keterbatasan waktu, dengan dukungan para 

penyusun dan konsultan serta penelaah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

(Badan Bahasa) akhirnya dapat mewujudkan buku untuk SMA/MAK/SMK kelas X. 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena hanya atas 

petunjuk dan hidayah-Nya, penyusunan buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademik ini dapat diselesaikan. Dalam keterbatasan waktu, dengan dukungan para 

penyusun dan konsultan serta penelaah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

(Badan Bahasa) akhirnya dapat mewujudkan buku untuk SMA/MAK/SMK kelas X. 

Buku ini dipersiapkan untuk mendukung kebijakan Kurikulum 2013 yang tidak hanya 

mempertahankan bahasa Indonesia berada dalam daftar pelajaran di sekolah, tetapi juga 

menegaskan pentingnya keberadaan bahasa Indonesia sebagai penghela dan pembawa 

ilmu pengetahuan. Dengan paradigma baru tersebut, Badan Bahasa terpanggil untuk 

bertindak menjadi agen perubahan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Perubahan 

pembelajaran itu tercermin dalam buku yang dirancang berbasis teks ini. Melalui buku ini, 

diharapkan siswa mampu memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan 

fungsi sosialnya. Dalam pembelajaran bahasa berbasis teks, bahasa Indonesia diajarkan 

bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang mengemban 

fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunanya pada konteks sosial-budaya 

akademis. Teks merupakan satuan bahasa yang berisi ungkapan makna secara kontekstual. 

Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 

bahwa (1) bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata 

atau kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk- 

bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna, (3) bahasa bersifat fungsional, yaitu 

penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena bentuk bahasa 

yang digunakan itu mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya, dan (4) 

bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia. Sehubungan 

dengan prinsip-prinsip itu, perlu disadari bahwa setiap teks memiliki struktur tersendiri 

yang satu sama lain berbeda. Sementara itu, struktur teks merupakan cerminan struktur 

berpikir. Dengan demikian, makin banyak jenis teks yang dikuasai siswa, makin banyak 

pula struktur berpikir yang dapat digunakannya dalam kehidupan sosial dan akademiknya. 

Hanya dengan cara itu, siswa kemudian dapat mengonstruksi ilmu pengetahuannya 

melalui kemampuan mengobservasi, mempertanyakan, mengasosiasikan, menganalisis, 

dan menyajikan hasil analisis secara memadai. 
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Teks dapat diperinci ke dalam berbagai jenis, seperti deskripsi, penceritaan (recount), 

prosedur, laporan, eksplanasi, eksposisi, diskusi, surat, iklan, catatan harian, negosiasi, 

pantun, dongeng, anekdot, dan fiksi sejarah. Semua jenis teks itu dapat dikelompokkan ke 

dalam teks cerita, teks faktual, dan teks tanggapan. Dua kelompok yang disebut terakhir 

itu merupakan teks nonsastra yang masing-masing dapat dibagi lebih lanjut menjadi 

teks laporan dan teks prosedur kompleksal serta teks transaksional dan teks ekspositori. 

Sementara itu, teks cerita merupakan jenis teks sastra yang dapat diperinci menjadi teks 

cerita naratif dan teks cerita nonnaratif. Sesuai dengan Kurikulum 2013, buku siswa kelas X 

ini berisi lima pelajaran yang terdiri atas dua jenis teks faktual, yaitu laporan hasil observasi 

dan prosedur kompleks; dua jenis teks tanggapan, yaitu teks negosiasi dan teks eksposisi; 

dan satu jenis teks cerita, yaitu teks anekdot. Sebagai tambahan, pada bagian akhir buku 

ini disajikan satu pelajaran yang memuat gabungan lima jenis teks tersebut. 

Jenis teks tersebut dapat dibedakan atas dasar tujuan (yang tidak lain adalah fungsi 

sosial teks), struktur teks (tata organisasi), dan ciri  kebahasaan teks tersebut. Sesuai 

dengan prinsip tersebut, teks yang berbeda tentu memiliki fungsi yang berbeda, struktur 

teks yang berbeda, dan ciri kebahasaan yang berbeda. Dengan demikian, pembelajaran 

bahasa berbasis teks merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

menguasai dan menggunakan  jenis teks tersebut di masyarakat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan teks 

yang berupa lisan, tulisan, atau multimodal seperti gambar. Sebagai contoh, orang 

menerapkan teks prosedur kompleks untuk menjalankan mesin cuci, untuk mengurus 

SIM, KTP, paspor, atau surat-surat penting yang lain untuk berobat di rumah sakit, dan 

untuk menjalani kegiatan lain yang membutuhkan  langkah-langkah tertentu. Orang 

menggunakan teks deskripsi untuk memperkenalkan diri kepada orang lain. Orang 

menggunakan teks eksposisi untuk mengusulkan sesuatu kepada pihak lain. Begitu 

seterusnya sehingga orang selalu menggunakan jenis teks yang sesuai dengan tujuan 

kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian,  jenis teks tersebut diproduksi dalam 

konteks sosial yang melatarbelakangi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, 

baik konteks situasi maupun konteks budaya. 

Buku ini dirancang agar siswa aktif melakukan kegiatan belajar melalui tugas-tugas, 

baik secara kelompok maupun mandiri. Untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan 

menggunakan buku ini, pengajar hendaknya menempuh empat tahap pembelajaran, 

yaitu (1) tahap pembangunan konteks, (2) tahap pemodelan teks, (3) tahap pembuatan 

teks secara bersama-sama, dan (4) tahap pembuatan teks secara mandiri. Teks buatan 

siswa diharapkan dapat dipublikasi melalui forum komunikasi atau media publikasi 

yang tersedia di sekolah. 

Setiap pelajaran pada buku ini terdapat tiga kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, 

termasuk apresiasi sastra. Kegiatan 1 berkenaan dengan tahap pembangunan konteks 

yang dilanjutkan dengan pemodelan. Pembangunan konteks dimaksudkan sebagai 

langkah awal yang dilakukan oleh guru bersama siswa untuk mengarahkan pemikiran 

ke dalam pokok persoalan yang akan dibahas pada setiap pelajaran. Tahap pemodelan 
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adalah tahap yang berisi pembahasan teks yang disajikan sebagai model pembelajaran. 

Pembahasan diarahkan kepada semua aspek kebahasaan yang menjadi sarana pembentuk 

teks itu secara keseluruhan. Tahap pembangunan teks secara bersama-sama dilaksanakan 

pada Kegiatan 2. Pada tahap ini semua siswa dan guru sebagai fasilitator menyusun 

kembali teks seperti yang ditunjukkan pada model. Tugas yang dilakukan berupa semua 

aspek kebahasaan yang sesuai dengan ciri yang dituntut dalam jenis teks yang dimaksud. 

Adapun Kegiatan 3 merupakan kegiatan belajar mandiri. Pada tahap ini, siswa diharapkan 

dapat mengaktualisasikan diri dengan menggunakan dan mengkreasikan teks sesuai 

dengan jenis dan ciri seperti yang ditunjukkan pada model. 

Selanjutnya, buku ini tentu tidak terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. 

Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada 

semua anggota tim penyusun dari Badan Bahasa. Mereka yang dengan tidak mengenal 

lelah berupaya mewujudkan buku siswa kelas X ini, antara lain, adalah Maryanto, 

M.Hum.; Dra. Nur Hayati; Elvi Suzanti, M.Pd.; Anik Muslikah Indriastuti, M.Hum. 

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada semua konsultan, yaitu 

Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D. (Universitas Sebelas Maret Surakarta); Dr. Tri Wiratno, 

M.A. (Universitas Sebelas Maret Surakarta); Dr. Dwi Purnanto, M.Hum. (Universitas 

Sebelas Maret Surakarta); Pangesti Wiedarti, M.Appl.Ling., Ph.D. (Universitas Negeri 

Yogyakarta) atas peran sertanya untuk memperluas wawasan penyusun tentang seluk- 

beluk teks dan cara menuangkannya menjadi bahan pelajaran. Penghargaan serupa kami 

sampaikan kepada para penelaah kritis dari berbagai lembaga pendidikan, yaitu Prof. 

Bahren Umar, Ph.D. (Unika Atmajaya), Prof. Dr. Amrin Saragih, Ph.D. (Universitas 

Negeri Medan), Drs. Syahdan, M.Ed., Ph.D. (Universitas Mataram), Dra. Eti Ekowati 

(SMA Negeri 6 Jakarta), Dr. Krissanjaya (Universitas Negeri Jakarta), dan Prof. Dr. 

Agustina (Universitas Negeri Padang). Prof. Dr. Muhammad Rapi Tang (Universitas 

Negeri Makassar) dan Prof. Dr. Rustono (Universitas Negeri Semarang), yang keduanya 

menelaah naskah buku ini atas nama Badan Standar Nasional Pendidikan layak 

memperoleh penghargaan atas catatan kritis dari perspektif masing-masing terhadap 

hasil akhir penyusunan buku ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga tidak terlupa 

untuk disampaikan kepada dua tokoh kesastraan Indonesia sebagai penelaah independen, 

yaitu Taufiq Ismail dan Goenawan Mohamad, atas masukannya yang menegaskan 

pentingnya kegiatan mengarang dan membaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

yang berbasis teks. Dengan telaah kritis mereka, kepercayaan kami akan manfaat buku 

ini bagi dunia pendidikan Indonesia makin tinggi. 

Buku ini bagaimana pun bukan tanpa cela. Untuk penyempurnaan buku ini, saran 

dan kritik dari pengguna selalu kami harapkan. 

Jakarta, Januari 2014 
 

 

Mahsun 

Kepala Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa 
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 Glosarium   
 
 
 
 
 
 
 
 

amfibia: hewan yang dapat hidup di air dan di darat, seperti katak. 

anekdot: jenis teks yang berisi peristiwa-peristiwa lucu, konyol, atau menjengkelkan 

sebagai akibat dari krisis yang ditanggapi dengan reaksi. Anekdot mempunyai 

struktur teks: abstraksi^orientasi^krisis^reaksi^koda. Tanda “^” berarti “diikuti 

oleh”. 

argumentasi: alasan yang digunakan untuk mempertahankan pendapat. 

arteri: jenis pembuluh darah. 
 

 

bilingual: berhubungan  dengan kemampuan  untuk  menggunakan dua bahasa. 

=>multilingual 
 

 

definisi: batasan, pengertian. Contoh: mamalia adalah hewan yang menyusui. 

demokrasi: nama bentuk atau sistem pemerintahan; gagasan atau pandangan yang 

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi 

semua warga negara. Demokrasi dipraktikkan di berbagai bidang, misalnya 

ekonomi, politik, bahasa, dan budaya. 

demonstrasi: unjuk rasa: melakukan protes dengan menghimpun masa. 

deskripsi: jenis teks yang berisi gambaran keadaan (sifat, bentuk, ukuran, warna, 

dan sebagainya) sesuatu (manusia atau benda) secara individual dan unik. 

Teks ini mengutamakan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. 

Struktur teksnya adalah pernyataan tentang hal yang dideskripsikan^bagian 

yang dideskripsikan. 

diskusi: jenis teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu dari dua sudut pandang 

yang berbeda, yaitu sisi yang mendukung dan menentang isu tersebut. Teks 

diskusi sering disebut teks argumentasi dua sisi. Struktur teksnya adalah 

isu^argumentasi yang mendukung^ argumentasi yang menentang^kesimpulan/ 

rekomendasi. 

editorial: jenis teks pada koran atau majalah yang merupakan ungkapan wawasan atau 

gagasan terhadap sesuatu yang mewakili koran atau majalah tersebut. Editorial 

juga disebut tajuk rencana. 
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eksemplum: jenis teks rekaan yang berisi insiden yang menurut  partisipannya 

tidak perlu terjadi. Secara pribadi, partisipan menginginkan insiden itu 

dapat diatasi, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Struktur teksnya adalah 

abstrak^orientasi^insiden^interpretasi^koda. 

eksplanasi: jenis teks yang berisi penjelasan hubungan logis dari beberapa peristiwa. 

Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain 

sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi 

sesudahnya. Struktur teksnya adalah pernyataan umum^urutan alasan logis. 

eksposisi: jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan 

sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Teks ini berbeda dengan teks diskusi 

yang berisi dua sisi argumentasi; teks eksposisi hanya berisi satu sisi argumentasi: 

sisi yang mendukung atau sisi yang menolak. Struktur teksnya adalah pernyataan 

pendapat (tesis)^argumentasi^penegasan ulang pendapat. => diskusi. 

elastis: lentur. 
 

 

fungsi (nomina),  fungsional (adjektiva): istilah umum  yang digunakan untuk 

menyatakan kegunaan. Dalam Linguistik Sistemik Fungsional (LSF), fungsi 

mengacu pada tiga hal: fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi 

tekstual. => makna metafungsional. 

fungsi ideasional: fungsi untuk mengungkapkan realitas fisik dan biologis serta 

berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. 

fungsi interpersonal: fungsi untuk mengungkapkan realitas sosial serta berkenaan 

dengan interaksi antara penutur/penulis dan pendengar/pembaca. 

fungsi tekstual: fungsi untuk mengungkapkan realitas semiotis/simbol dan berkenaan 

dengan cara penciptaan teks dalam konteks. 
 

 

gagasan: pendapat; opini. 

genre: secara sempit, jenis teks atau wacana; secara luas, konteks budaya yang 

melatarbelakangi lahirnya teks. => teks. pada konteks budaya yang lebih luas, 

genre adalah proses sosial yang berorientasi pada tujuan yang dicapai secara 

bertahap. Dikatakan sosial karena manusia berkomunikasi dengan menggunakan 

genre atau teks; dikatakan berorientasi pada tujuan karena orang menggunakan 

genre atau teks untuk mencapai tujuan komunikasi; dan dikatakan bertahap 

karena untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya dibutuhkan beberapa tahap 

melalui pembabakan dalam struktur teks. => struktur teks. 
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habitat: tempat tinggal khas bagi orang atau masyarakat. Di bidang biologi, istilah 

ini berarti lingkungan kehidupan bagi organisme, seperti tumbuh-tumbuhan 

dan hewan. 

hierarki (nomina), hierarkis (adjektiva): urutan tingkatan atau jenjang. Di bidang 

biologi, terdapat urutan  tingkatan dari yang tinggi menuju yang rendah: 

keluarga, order, genus, dan spesies. 

Humor: lucu; jenaka; keadaan dalam cerita yang menggambarkan kelucuan atau 

kejenakaan. 
 

 

invertebrata: tidak bertulang belakang. => vertebrata. 
 

 

kalimat: gugusan kata dalam satuan ortografis yang diawali oleh huruf besar dan 

diakhiri oleh tanda titik (.). Dalam LSF, kalimat tidak dibedakan dengan 

klausa dalam hal bahwa kalimat dan klausa mempunyai kedudukan yang sama 

dalam tata bahasa, yaitu keduanya mengandung setidak-tidaknya subjek dan 

predikator. => klausa. 

Menurut kompleksitasnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat simpleks dan 

kalimat kompleks. 

kalimat simpleks: kalimat yang hanya terdiri  atas satu verba utama  yang 

menggambarkan  aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat simpleks (yang 

sesungguhnya sama dengan kalimat tunggal) hanya mengandung  satu 

struktur: subjek^predikator^(pelengkap)^(keterangan). Unsur yang diletakkan 

di dalam kurung belum tentu ada dalam kalimat. Pada contoh berikut ini 

yang dimaksud verba utama adalah menulis. Verba tinggal pada unsur subjek 

dianggap bukan verba utama. Kalimat tersebut mempunyai satu struktur, yaitu 

subjek^predikator^keterangan cara. 
 

 

Pak guru yang tinggal di rumah dinas itu mengajar dengan baik. 

 

subjek predikator keterangan cara 

 

kalimat kompleks: kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau 

keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu 

struktur. Struktur yang satu dan struktur yang lain biasanya dihubungkan oleh 

konjungsi, tetapi sering pula hubungan itu hanya ditunjukkan oleh tanda koma 

atau titik koma, bahkan tidak ditunjukkan oleh tanda baca apa pun. Kalimat 

kompleks dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat kompleks parataktik dan 

kalimat kompleks hipotaktik. 
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kalimat kompleks parataktik: kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur atau 

lebih yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif sejajar dengan makna, 

antara lain dan, tetapi, dan atau. Contoh berikut ini mengandung dua verba 

utama, yaitu masing-masing disebut, dalam dua struktur yang dirangkaikan oleh 

konjungsi dan. Contoh tersebut mempunyai dua struktur (yang kebetulan sama), 

yaitu masing-masing subjek^predikator^pelengkap. Struktur 1 dan struktur 2 

berhubungan secara sejajar dengan konjungsi dan. 
 

 

Struktur 1 

 

Yang pertama 
 

disebut 
 

makhluk hidup 

 

subjek 
 

predikator 
 

pelengkap 

 

Struktur 2 

 

dan 
 

yang kedua 
 

disebut 
 

makhluk mati. 

 

kata perangkai: 

konjungsi 

 

subjek 
 

predikator 
 

pelengkap 

 

kalimat kompleks hipotaktik: kalimat kompleks yang dapat dinyatakan dengan 

hubungan  konjungtif tidak sejajar dengan makna, antara  lain apabila, 

jika, karena, dan ketika. Pada contoh berikut ini, struktur  1 dan struktur  2 

dirangkaikan dengan konjungsi apabila. Kedua struktur itu berhubungan secara 

tidak sejajar. Struktur 2 menjadi syarat berlangsungnya kejadian pada struktur 1. 
 

 

Struktur 1 

 

Tanaman kacang itu 
 

akan tumbuh 
 

subur 

 

subjek 
 

predikator 
 

pelengkap 

 

Struktur 2 

 

apabila 
 

petaninya 
 

rajin menyiram 
 

-nya. 

 

kata perangkai: 

konjungsi 

 

subjek 
 

predikator 
 

pelengkap 

 

Adapun menurut  fungsinya, kalimat dapat diklasifikasikan menjadi kalimat 

imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interogatif. 
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kalimat imperatif: kalimat yang berfungsi untuk memerintah. Contoh: Ambilkan 

aku minum! 

kalimat deklaratif: kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau berita. 

Contoh: Akhir-akhir ini, harga buku mahal. 

kalimat interogatif: kalimat yang berfungsi untuk bertanya. Terdapat dua macam 

kalimat interogatif, yaitu kalimat interogatif yang dijawab ya atau tidak dan 

kalimat interogatif yang jawabnya berupa informasi. Secara berturut-turut kedua 

jenis kalimat interogatif itu dapat dicontohkan sebagai berikut: Dapatkah Anda 

berenang? dan Pukul berapakah Anda pulang? 

kapiler: jenis pembuluh darah. 

kata: satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, yang dapat berupa morfem tunggal 

atau morfem gabungan. => morfem. Kata dapat digolongkan menjadi beberapa 

jenis. (jenis kata di bawah ini tidak disusun menurut abjad). 

kata benda (nomina): kata yang mengacu pada orang, benda, atau hal-hal yang bersifat 

abstrak semacam perasaan atau kualitas, misalnya kursi, bangunan, persetujuan, 

keputusan, dan konsep. 

kata kerja (verba): kata yang menunjukkan aksi, peristiwa, atau keadaan, misalnya 

menulis, pergi, mengira, dan memasak. 

kata keterangan (adverbia): kata yang dapat memberikan keterangan tentang kapan, 

bagaimana, di mana, atau dalam keadaan bagaimana sesuatu berlangsung, 

misalnya kemarin, di Jakarta, dan dengan cepat. 

kata ganti (pronomina):  kata yang digunakan untuk  menggantikan benda dan 

menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung, misalnya ia, -nya, 

mereka, kita, dan kami. 

kata sifat (adjektiva): kata yang digunakan untuk menerangkan kualitas sesuatu, seperti 

ciri, wujud, warna, atau ukuran, misalnya bagus, cantik, mahal, muda, penting. 

kata sandang (artikula): kata penentu (determiner) yang digunakan untuk mengawali 

kata benda atau kelompok kata benda, misalnya sebuah, suatu, beberapa, dan 

sebagian. 

kata sambung (konjungsi): kata yang digunakan untuk merangkaikan dua kalimat 

tunggal atau lebih, misalnya dan, tetapi, setelah, sebelum, apabila, dan karena. 

kata depan (preposisi): kata gramatikal yang selalu diikuti oleh benda atau kelompok 

kata benda, misalnya di, ke, dalam, dengan, pada, untuk, dan dari. 

kata bilangan (numeralia): kata yang digunakan untuk menunjuk jumlah atau angka, 

misalnya satu, dua, tiga, empat, dan lima. 

kata seru (eksklamasi): kata penanda wacana yang digunakan untuk mengungkapkan 

ketakjuban, kemarahan, keterkejutan, dan sebagainya, misalnya ah, em, oh, wah. 
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kelompok kata: kata kompleks. Kelompok kata meliputi kelompok nomina, kelompok 

verba, kelompok adjektiva, kelompok adverbia, dan kelompok preposisi. 

Kelompok kata berbeda dengan frasa dalam hal bahwa kelompok merupakan 

perluasan dari kata, sedangkan frasa merupakan bentuk singkat dari kalimat. 

Kelompok kata dianggap sebagai kata kompleks (apabila dianalogikan dengan 

kalimat kompleks), sedangkan frasa merupakan konstruksi kata-kata yang 

berjajar. Kelompok mengandung muatan logis sebagaimana tercermin pada pola 

urutannya, sedangkan frasa lebih menunjukkan bentuk fisik, yang rangkaian 

setiap kata di dalamnya belum diberi peran tertentu, khususnya peran sintaktis 

dan semantis. Pada tradisi LSF, istilah frasa hanya digunakan pada penyebutan 

frasa preposisi. => kelompok preposisi. 

kelompok nomina: kelompok kata dengan nomina sebagai inti dan kata-kata lain 

sebagai penjelas. Kata-kata lain yang berfungsi sebagai penjelas itu dapat berupa 

nomina, verba, adjektiva, atau kata-kata yang lain. Pada contoh berikut ini, meja 

adalah nomina yang berfungsi sebagai inti dan kata-kata lain berfungsi sebagai 

penjelas. Perlu dicatat bahwa kata-kata penjelas diperinci sesuai dengan peran 

dan fungsinya masing-masing. 
 

 
dua 

 
meja 

 
belajar 

 
baru 

dengan 

empat kaki 

 
itu 

pembilang benda penjenis pendeskripsi penegas penunjuk 

numeralia nomina verba adjektiva frasa 

preposisi 
demonstratif 

penjelas inti penjelas    
 

kelompok verba: kelompok kata dengan verba sebagai inti dan kata-kata lain sebagai 

penjelas. Pada contoh berikut ini belajar adalah kata inti dan akan adalah kata 

penjelas. 
 

 

akan 
 

belajar 

 

verba 2 
 

verba 1 

 

penjelas 
 

inti 
 

kelompok adjektiva: kelompok kata dengan adjektiva sebagai intinya. Kelompok 

adjektiva dibentuk dengan menggabungkan adjektiva dan adverbia. 
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sangat 
 

rajin 

 

adverbia 
 

adjektiva 

 

penjelas 
 

inti 
 

kelompok adverbia: dalam bahasa Inggris, kelompok kata dengan inti adverbia dan 

penjelas yang berupa adverbia lainnya. Pada contoh kelompok adverbia dalam 

bahasa Inggris berikut ini, easily (dengan mudah) merupakan inti dan very 

merupakan penjelas. 
 

 

very 
 

easily 

 

adverbia 2 
 

adverbia 1 

 

penjelas 
 

inti 

 

Akan tetapi, padanannya dalam bahasa Indonesia-yaitu dengan sangat mudah– 

terdiri atas tiga kata. Kata sangat berfungsi sebagai penjelas dan dua kata sisanya 

dengan mudah yang berfungsi sebagai inti merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. 
 

 

dengan 
 

sangat 
 

mudah 

 
 

adverbia 1: penjelas  

 

adverbia 2: inti 
 

kelompok preposisi: kelompok kata yang mengandung preposisi sebagai inti dan 

kata-kata lain sebagai penjelas. Pada contoh berikut ini, setelah merupakan 

preposisi yang menjadi inti dan tepat merupakan penjelas. 
 

 

tepat 
 

setelah 

 

adjektiva 
 

preposisi 

 

penjelas 
 

inti 
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frasa preposisional berbeda dengan kelompok preposisi. Pada frasa preposisional 

tidak terdapat kata inti dan kata penjelas, sedangkan pada kelompok preposisi 

terdapat preposisi utama yang berfungsi sebagai kata inti dan terdapat kata lain 

yang berfungsi sebagai penjelas. Contoh di ruang kelas berikut ini di bukan 

preposisi menjadi inti dan ruang kelas juga tidak merupakan penjelasan di. 
 

 

di 
 

ruang kelas 

 

preposisi 
 

kelompok nomina 

 

frasa preposisional 

 

Perbedaan lain antara kelompok preposisi dan frasa preposisional adalah bahwa 

unsur selain unsur inti pada kelompok preposisi dapat dihilangkan, sedangkan 

pada frasa preposisional tidak dapat karena preposisi pada frasa preposisional 

bukan unsur inti dan kelompok nomina yang mengikutinya juga bukan penjelas. 

keterangan: unsur kalimat yang biasanya dipenuhi oleh adverbia. Keterangan bersifat 

sirkumstansial atau yang meliputi keterangan tempat, keterangan waktu, atau 

keterangan cara. 

klasifikasi (nomina), mengklasifikasikan (verba): pengelompokan, mengelompokkan. 

=> Laporan. 

klausa: gugusan kata yang mengandung setidak-tidaknya subjek dan predikator. Dilihat 

dari strukturnya, klausa dan kalimat itu sama. => kalimat. 

konjungsi: kata sambung. => kalimat kompleks. 

konteks (nomina), kontekstual (adjekstiva): lingkungan tempat bahasa digunakan 

untuk berinteraksi dengan sesama, baik secara lisan maupun  tulis. Apabila 

bahasa yang terikat oleh norma-norma budaya yang digunakan untuk berinterasi 

itu adalah teks, lingkungan beserta situasi yang melingkupinya adalah konteks. 

Jadi, bahasa selalu terungkap sebagai teks dalam konteks. Dengan konteks, 

bahasa yang digunakan dalam interaksi itu dapat saling dimengerti. 

kritik: tanggapan atau kecaman yang disertai pertimbangan baik atau buruk terhadap 

suatu karya atau pendapat. 
 

 

laporan: jenis teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan 

pada hasil observasi. Teks laporan juga sering disebut teks klasifikasi. Teks ini 

mengutamakan hubungan antara kelas dan subsubkelas atau anggota-anggota 

kelas yang ada. Struktur teksnya adalah pernyataan umum/klasifikasi^anggota/ 

aspek yang dilaporkan. 
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makna: arti suatu bentuk bahasa. 

makna metafungsional: makna yang secara simultan terbangun dari tiga fungsi 

bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. 

=>Fungsi. 

makna khusus: makna istilah yang digunakan di bidang ilmu tertentu. 

makna umum: makna istilah yang digunakan dengan cara yang sama pada semua 

bidang. 

mamalia: hewan menyusui. 

meneroka (berasal dari kata dasar teroka): menjelajahi; menelusuri. 

morfem: satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil 

dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. 

multilingual: berhubungan  dengan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa 

atau lebih. => bilingual. 
 

 

naratif: teks rekaan yang berisi komplikasi yang menimbulkan masalah yang memerlukan 

waktu untuk melakukan evaluasi agar dapat memecahkan masalah tersebut. Teks 

naratif umumnya dijumpai pada dongeng, hikayat, cerita pendek, atau novel. 

Struktur teksnya adalah abstrak^orientasi^komplikasi^evaluasi^resolusi^koda. 

negosiasi: bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama 

di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Teks yang 

mengandung unsur negosiasi disebut teks negosiasi. Struktur teksnya adalah 

pembukaan^isi^penutup. 

observasi (nomina), mengobservasi (verba): pengamatan, mengamati. => laporan 

paspor: buku kecil yang berisi keterangan identitas diri yang berfungsi sebagai KTP 

internasional. 

penceritaan (recount): jenis teks yang berisi pengungkapan pengalaman atau peristiwa 

yang dilakukan pada masa lampau. Struktur teksnya adalah orientasi^urutan 

peristiwa^reorientasi. 

prosedur: jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah itu biasanya tidak dapat dibalik-balik, 

tetapi apabila teks prosedur kompleks mengandung langkah-langkah yang dapat 

dibalikbalik, teks tersebut disebut protokol. Struktur teksnya adalah tujuan yang 

akan dicapai^langkah-langkah. 
 

 

reptilia: hewan melata, seperti ular, kadal, buaya, dan komodo 
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struktur teks: tata organisasi teks, yaitu cara teks disusun. Sebuah teks ditata sesuai 

dengan jenisnya. Misalnya, teks prosedur kompleks mempunyai struktur teks 

tujuan yang akan dicapai^langkah-langkah; teks laporan mempunyai struktur 

teks pernyataan umum/klasifikasi^anggota/aspek yang dilaporkan. 
 

 

teks: satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi 

tertentu  untuk mengungkapkan makna secara kontekstual. Istilah teks dan 

wacana dianggap sama dan hanya dibedakan dalam hal bahwa wacana lebih 

bersifat abstrak dan merupakan realisasi makna dari teks. jenis teks yang secara 

umum dikenal adalah deskripsi, laporan, prosedur, penceritaan, eksplanasi, 

eksposisi, diskusi, surat, editorial, iklan, negosiasi, anekdot, naratif, eksemplum, 

dan lain-lain. jenis teks tersebut mempunyai struktur teks yang berbeda dan 

memanfaatkan bentuk-bentuk  bahasa yang berbeda (misalnya, jenis verba, 

konjungsi, partisipan, dan kelompok kata). Struktur teks dan bentuk-bentuk 

bahasa itu menjadi ciri yang menandai teks-teks tersebut. 
 

 

tilang: kata yang terbentuk dari kata bukti pelanggaran. 

transitivitas: aspek gramatika yang menyangkut verba, partisipan, dan sirkumtansi 

yang berkaitan dengan verba tersebut. Secara eksperiensial, klausa merupakan 

sarana untuk mengaktualisasikan pola pengalaman manusia terhadap peristiwa 

yang berlangsung di sekitarnya (yang direalisasikan oleh verba atau kelompok 

verba). Partisipan umumnya berupa pelaku (yang direalisasikan oleh nomina 

atau kelompok nomina). Sirkumstansi merupakan perwujudan dari keterangan 

(tempat, waktu, cara) yang mencakupi terealisasinya verba di dalam kalimat. 

Sirkumstansi (yang tidak selalu ada dalam kalimat) direalisasikan oleh adverbia 

atau kelompok adverbia. => verba. 

visa: surat yang berbentuk seperti kupon yang berfungsi sebagai izin tinggal di luar 

negeri dalam jangka waktu tertentu. 

vena: jenis pembuluh darah. 

verba: kata yang menunjukkan  aksi, peristiwa, atau keadaan. Terdapat enam jenis 

verba dalam bahasa. => transitivitas. 

verba material: verba yang berupa perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, 

menulis, dan memukul. Pada verba material terdapat partisipan yang melakukan 

sesuatu yang disebut aktor dan partisipan yang lain (tidak selalu ada) yang dituju 

oleh verba tersebut yang disebut sasaran. Contoh, Ayah (aktor) membaca (verba: 

material) koran (sasaran). 
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verba mental: verba yang berupa persepsi (misalnya: melihat, merasa), afeksi 

(misalnya: suka, khawatir), dan kognisi (misalnya: berpikir, mengerti). Pada 

verba mental terdapat partisipan pengindera (senser) dan fenomena. Contoh: 

Ayah (pengindera) mendengar (verba: mental) kabar itu (fenomena). 

verba relasional: verba yang berupa hubungan intensitas (yang mengandung pengertian 

A adalah B), sirkumstansi (yang mengandung pengertian A pada/di dalam B), 

dan milik (yang mengandung pengertian A mempunyai B). Verba yang pertama 

tergolong ke dalam verba relasional identifikatif, sedangkan verba yang kedua 

dan ketiga tergolong ke dalam verba relasional atributif. Pada verba relasional 

identifikatif terdapat partisipan token (token) atau teridentifikasi (identified) 

dan nilai (value) atau pengidentifikasi (identifier). Contoh: Ayah (token) adalah 

(verba relasional identifikatif ) pelindung keluarga (nilai). Pada verba relasional 

atributif terdapat partisipan penyandang (carrier) dan sandangan (attribute). 

Contoh: Ayah (penyandang) mempunyai (verba relasional atributif ) mobil baru 

(sandangan). 

v e rb a  v e r b a l :   v e rb a  y a n g  b er u p a  p em b er i t a h u a n  a t a u  p e wa r t aa n 

(misalnya:memberitahukan, mengatakan). Pada verba verbal terdapat partisipan 

pewicara dan wicara. Contoh: Ayah (pewicara) berkata (verba verbal): Saya lelah 

(wicara) atau ayah (pewicara) berkata (verba verbal) bahwa ia lelah (wicara). 

verba perilaku: verba yang berupa perilaku, baik fisik maupun  psikologis. Yang 

pertama disebut verba perilaku verbal, yaitu verba yang menunjukkan perpaduan 

antara ucapan pada verba verbal dan tindakan pada verba material (misalnya: 

memuji, menggerutu, menertawakan); dan yang kedua disebut verba perilaku 

mental, yaitu verba yang menunjukkan perpaduan antara ungkapan perasaan 

pada verba mental dan tindakan pada verba material (misalnya: mengagumi, 

mencintai). Pada verba perilaku terdapat partisipan pemerilaku (behaver) dan 

sasaran (tidak harus ada) untuk verba perilaku verbal, serta pemerilaku dan 

fenomena untuk verba perilaku mental. Contoh untuk yang pertama: Ayah 

(pemerilaku) menggerutu (verba pemerilaku verbal). Contoh untuk yang kedua: 

Ayah (pemerilaku) mencintai (verba perilaku mental) kami (fenomena). 

verba eksistensial: verba yang berupa keberadaan sesuatu (misalnya: ada, terdapat). 

Partisipan pada verba ini disebut eksisten, dan biasanya terletak di belakang 

verba tersebut. Contoh: Ada/terdapat (verba eksistensial) dua perguruan tinggi 

negeri (eksisten) di Solo. 

vertebrata: bertulang belakang. => invertebrata. 

wacana => teks. 
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 Indeks   
 
 
 
 
 
 
 
 

alam, 1, 2, 3 

anekdot, 98, 99, 100 

deskripsi, 3, 4, 18 

diskusi, 2, 4, 32 

ekonomi, 17, 68, 69 

eksposisi, 69, 70, 71 

ekspresif, 58, 59, 60 

fungsi, fungsional: fungsi bahasa, 59, 60, 86 

kalimat: jenis kalimat, fungsi kalimat, 9,10,12 

kesadaran: hukum, 35, 155, 156 

kompleks, 12, 13, 69 

laporan, 3, 4, 6 

layanan, pelayanan: publik, 98, 99, 118 

makna, 4, 9, 10 

meneroka, 1, 2, 3 negosiasi, 

121, 122, 123 observasi, 

pengamatan, 2, 3, 4 prosedur, 

12, 69, 148 

protokol, 50, 60, 156 

puisi, teknik membaca, 2, 3, 32 

simpleks, 12 

teks, 2, 3, 4 

wacana, 56, 57, 78 
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