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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM SOAL UJIAN 

SEMESTER GANJIL BUATAN GURU MGMP  

BAHASA INDONESIA SMP  

TAHUN 2015/2016 

Oleh 

ANA AYU NINGTIYAS 

Masalah penelitian ini adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam soal ujian 

buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP semester ganjil tahun 2015/2016. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia 

berupa penggunaan kalimat, penggunaan kata, penggunaan gaya dan nada, dan 

penggunaan ejaan.  

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi.Sumber data penelitian adalah soal ujian 

semester ganjil buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016 di 

Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 50 butir soal. Berdasarkan hasil analisis 

dalam penelitian ini, penggunaan kaidah bahasa Indonesia dalam soal ujian 

semester ganjil buatan guru MGMP Bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016 

yaitu berupa penggunaan kalimat, penggunaan kata, penggunaan gaya dan nada, 

dan penggunaan ejaan masih ada yang belum efektif. Kesalahan penggunaan 

kalimat paling banyak ditemukan pada aspek kehematan, kesalahan penggunaan 

kata paling banyak dijumpai pada aspek pilihan kata (diksi), kesalahan 

penggunaan gaya dan nadapaling banyak terdapat pada aspek gaya pernyataan 

soal yaitu menarik, dan kesalahan pada penggunaan ejaan paling banyak terdapat 

pada tanda seru dan tanda elipsis.  

 

Kata kunci: penggunaan bahasa Indonesia, soalujian buatan guru    
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang memungkinkan guru dapat

mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan secara

sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar.

Perumusan tujuan dalam pembelajaran yang paling utama ialah tercapainya tujuan

yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Hamalik (2014: 55)

menjelaskan suatu sistem pengajaran selalu mengalami dan mengikuti tiga tahap,

yakni tahap analisis (menentukan dan merumuskan tujuan), tahap sintesis

(perencanaan proses yang akan ditempuh), dan tahap evaluasi (mentes tahap

pertama dan tahap kedua).

Pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan evaluasi, keduanya memiliki kaitan

yang kuat. Kegiatan evaluasi merupakan proses yang bertujuan untuk mengetahui

apakah tujuan pembelajaran sudah berhasil atau belum. Sudijono (2013: 16)

menjelaskan tujuan umum evaluasi ada dua, yaitu pertama untuk menghimpun

bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf

perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Kedua untuk

mengukur serta menilai efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang

telah diterapkan atau dilaksanakan. Jika tidak diadakan evaluasi maka pendidik
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tidak akan mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang telah diajarkan dan

peserta didik tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan

prestasinya.

Secara garis besar, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu nontes dan

tes. Pertama, nontes adalah alat ukur yang berbentuk bukan tes, digunakan untuk

mengukur kemampuan peserta yang sulit diukur dengan tes, seperti aspek afektif

dan psikomotor mengenai hal tertentu. Berdasarkan cara melaksanakannya,

bentuk nontes dilaksanakan menjadi tiga, yaitu pengamatan (observasi) berupa

pengukuran tingkah laku dengan cara melihat dan mencatat secara langsung,

wawancara (interview) dengan cara tanya jawab sepihak, dan angket memberikan

jawaban secara bebas terhadap hal yang ditanyakan. Kedua yaitu tes, biasanya

berbentuk tulisan. Tes tertulis yakni jenis tes yang mengajukan butir-butir soal

secara tertulis dan mengharuskan peserta memberikan jawabannya juga secara

tertulis. Bentuk tes tertulis ada dua yaitu tes esai atau uraian dan tes objektif. Tes

esai merupakan tes yang memerlukan jawaban berupa uraian kata-kata, baik

uraian terikat maupun uraian bebas sedangkan tes objektif merupakan tes yang

menuntut peserta untuk memberikan jawaban secara singkat dengan memilih

alternatif jawaban yang sudah disediakan. Peserta memilih jawaban yang paling

benar diantara alternatif jawaban lainnya. Tes objektif terdiri dari empat macam,

yakni benar-salah, pilihan berganda, isian singkat, dan menjodohkan.

Salah satu tugas guru di sekolah adalah membuat soal (tes), baik soal ulangan

harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang berfungsi sebagai alat

untuk melakukan evaluasi (seleksi) untuk mengetahui kemampuan siswa.
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Penyusunan suatu soal/tes merupakan proses yang sangat penting, khususnya bagi

guru (penulis soal) karena hasilnya berakibat pada penentuan nasib seseorang atau

perkembangan pendidikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kemampuan

menyusun dan membuat soal yang baik sangatlah dibutuhkan oleh guru untuk

melakukan evaluasi, sudah sesuai dengan kurikulum atau belum, sudah sesuai

dengan materi yang diajarkan selama proses pembelajaran berlangsung atau

belum dan sejauh mana siswa dapat menjawab soal-soal tersebut. Baik buruknya

penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu soal/tes dapat ditinjau dari beberapa

segi, diantaranya penggunaan kalimat, penggunaan kata, penggunaan nada dan

gaya, dan penggunaan ejaan.

Penggunaan bahasa Indonesia pernah diteliti oleh Anita Febriani (2013). Anita

meneliti penggunaan kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal ulangan

semester ganjil kelas V SD Negeri Rawa Laut tahun ajaran 2012/2013. Pada

penelitiannya Anita meneliti penggunaan kalimat, penggunaan kata, penggunaan

gaya dan nada, dan penggunaan ejaan. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan

penelitian sebelumnya. Namun, peneliti lebih memfokuskan untuk mengkaji

penggunaan kalimat, penggunaan kata, penggunaan gaya dan nada, dan

penggunaan ejaan dalam soal ujian buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP

semester ganjil tahun 2015/2016.

Peneliti memfokuskan pada soal ujian buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP

semester ganjil tahun 2015/2016 di Kabupaten Pringsewu karena soal masih

bersifat umum, digunakan di sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten

Pringsewu. Soal ujian semester ganjil dibuat oleh MKKS (Musyawarah Kerja



4

Kepala Sekolah) bahasa Indonesia di Kabupaten Pringsewu, MKKS merupakan

gabungan guru yang bekerja sama untuk mendesain instrument evaluasi, sebagai

pusat pembuatan soal yang digunakan oleh berbagai sekolah di kabupaten,

seharusnya mampu membuat soal yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa

Indonesia dalam penulisan soal. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat

akan membuat siswa sulit untuk memahami, kemudian akan mengakibatkan

peserta asal menjawab dalam mengerjakan soal. Oleh karena itu, penulis soal

dalam menyusun dan menulis soal perlu memperhatikan penggunaan bahasanya.

Hasil survei peneliti terhadap soal buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP

semester ganjil tahun 2015/2016 di Kabupaten Pringsewu ialah masih terdapat

beberapa penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat dalam soal ujian

semester ganjil pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya pada penulisan

petunjuk pengerjaan soal, terdapat kalimat perintah yang berikut ini.

Bacalah kutipan cerita fabel berikut untuk menjawab soal no 1 dan 2 !

Kalimat perintah tersebut jika dilihat dari segi penggunaan kata dan penggunaan

ejaan masih belum tepat. Pilihan kata nomor disingkat menjadi no diperbolehkan

akan tetapi cara penulisannya tidak tepat. Kata no seharusnya diikuti dengan tanda

titik sehingga menjadi no. karena kata no. merupakan singkatan dari kata nomor.

Kemudian, tanda seru yang digunakan diakhir kalimat seharusnya ditulis

serangkai (tidak diberi jarak) dengan kata yang sebelumnya.

Bacalah kutipan cerita fabel berikut untuk menjawab soal no. 1 dan 2!

Berdasarkan hal di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian

dengan judul “Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Soal Ujian Buatan Guru

MGMP Bahasa Indonesia SMP Semester Ganjil Tahun 2015/2016”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai

berikut.

1. Bagaimanakah penggunaan kalimat efektif dalam soal ujian semester ganjil

buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016”?

2. Bagaimanakah penggunaan kata dalam soal ujian semester ganjil buatan guru

MGMP bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016”?

3. Bagaimanakah penggunaan gaya dan nada dalam soal ujian semester ganjil

buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016”?

4. Bagaimanakah penggunaan ejaan dalam soal ujian semester ganjil buatan guru

MGMP bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016”?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia

dalam soal ujian semester ganjil buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP tahun

2015/2016 berupa penggunaan kalimat, penggunaan kata, penggunaan gaya dan

nada, dan penggunaan ejaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaaat penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis yaitu dapat

menambah referensi dalam bidang kebahasaan, khususnya mengenai penggunaan

bahasa Indonesia.
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b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di dalam penelitian ini sebagai informasi yang ditujukan kepada

pembuat soal yaitu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) khususnya bagi

guru SMP mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai penggunaan bahasa

Indonesia dalam soal ujian akhir semester ganjil sehingga dapat menyempurnakan

atau memperbaiki kualitas soal yang kurang baik dan dapat dijadikan umpan balik

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada periode selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah soal ujian semester ganjil buatan guru MGMP

bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016 di Kabupaten Pringsewu.

2. Objek penelitian ini adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan soal,

meliputi:

1) penggunaan kalimat (kesatuan dan kesepadanan, kesejajaran, penekanan,

kehematan, dan kevariasian);

2) penggunaan kata (pilihan kata (diksi): ketepatan, kesaksamaan, dan

kelaziman), (makna kata: makna leksikal dan makna gramatikal),

(penulisan kata:  kata depan di, ke, dan dari, penulisan gabungan kata,

penulisan bentuk ulang);

3) penggunaan gaya (jujur, jelas, singkat, tepat, sederhana, dan menarik), dan

penggunaan nada (nada berita, nada tanya, dan nada perintah); dan

4) penggunaan ejaan (huruf kapital, huruf kecil, tanda seru, tanda titik dan

tanda elipsis, tanda koma, tanda kurung, dan tanda petik).
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BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pemakaian Bahasa dalam Soal

Safari (2002: 4) menjelaskan pemakaian bahasa dalam soal yang perlu

diperhatikan adalah (1) pemakaian kalimatnya, (2) pemakaian katanya, (3)

pemakaian gaya dan nadanya, dan (4) pemakaian ejaannya. Adapun penjelasannya

sebagai berikut.

2.1.1 Pemakaian Kalimat dalam Soal

Kalimat merupakan rangkaian atau susunan kata-kata dengan mengikuti kaidah

yang berlaku. Rangkaian kata tersebut merupakan ungkapan gagasan, perasaan,

atau pikiran yang relatif lengkap. Safari (2002: 8) menjelaskan kalimat dalam soal

merupakan suatu bentuk pernyataan yang disusun oleh penulis soal berdasarkan

indikator yang telah dipersiapkan dalam kisi-kisi guna dikomunikasikan kepada

orang yang menjawab pertanyaan atau soal. Biasanya dalam bahasa tulis yang

dipilih adalah kalimat efektif.

Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan kata yang baik dan benar.

Baik dan benar menurut kaidah yang berlaku, menarik perhatian pembaca serta

mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis. Kalimat efektif juga dapat

dengan mudah diterima maksud dan maknanya oleh pembaca, mampu



8

menyampaikan informasi secara baik, tanpa menggunakan pemborosan kata

sehingga meminimalisasi salah tafsir atau salah pengertian oleh pembaca. Sugono

(dalam Samhati, dkk. 2013: 93) menjelaskan kalimat efektif adalah kalimat yang

memperlihatkan bahwa proses penyampaian oleh pembicara atau penulis dan

proses penyampaian oleh pendengar atau pembaca berlangsung dengan sempurna

sehingga isi atau maksud yang disampaikan oleh pembicara atau penulis ter-

gambar lengkap dalam pikiran pendengar atau pembaca.

Kalimat efektif memiliki unsur dan makna penting di dalamnya, menggunakan

ejaan, pilihan kata, struktur bahasa yang logis dan dengan mudah mampu diterima

oleh pembaca, tidak menggunakan pemborosan kata serta menggunakan

penekanan dalam setiap baris kalimatnya. Akhadiah (dalam Fuad, dkk. 2005: 53)

menjelaskan kalimat efektif ialah kalimat yang disusun secara sadar untuk

mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya.

Suatu kalimat yang tersusun dengan baik sesuai dengan kaidah akan dengan

mudah dipahami maksudnya oleh pembaca. Suyanto (2011: 49) menjelaskan

kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya

secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Dapat diartikan pula bahwa

kalimat efektif ialah kalimat yang baik, yakni apa yang dipikirkan atau dirasakan

oleh pembaca (penulis dalam bahasa tulis) dapat diterima dan dipahami oleh

pendengar (pembaca dalam bahasa tulis) sama benar dengan apa yang dipikirkan

atau dirasakan oleh penutur atau penulis, sedangkan Hermawan, dkk. (1995: 132)

menjelaskan kalimat efektif merupakan kalimat yang mempunyai kemampuan
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untuk menciptakan gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar seperti

apa yang ada pada pikiran penulis atau pembicara.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, maka kalimat efektif ialah kalimat

yang tersusun berdasarkan struktur, kaidah yang baik dan benar, mampu

menimbulkan ide serta gagasan baru, logis, hemat sehingga kalimatnya lebih

komunikatif dan informasi yang disampaikan penulis atau pembicara dapat

sampai dengan sempurna.

Bentuk kalimat yang efektif tidak akan terlepas dari kaidah dan struktur

pembentuk kalimat. Kalimat dikatakan efektif apabila mampu mengungkapkan

gagasan secara tepat serta informasi yang disampaikan dapat dengan mudah

diterima oleh pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif memiliki

ciri-ciri yang khas, yang menjadi patokan untuk menentukan termasuk kalimat

efektif atau bukan kalimat efektif. Kosasih (dalam Samhati, dkk. 2013: 95)

menjelaskan sebuah kalimat dikatakan efektif jika memiliki ciri-ciri (1) kesatuan,

(2) kepaduan, (3) kelogisan, (4) kehematan, (5) ketegasan. Semua syarat yang

disebutkan harus ada di dalam kalimat agar kalimat tersebut dapat disebut dengan

kalimat efektif, sedangkan Hermawan, dkk. (1995:132) menjelaskan sebuah

kalimat tergolong efektif jika mempunyai ciri-ciri kesepadanan struktur, ke-

paralelan, ketegasan kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan.

Berikut ini ciri-ciri kalimat efektif menurut para akar.

a. Putrayasa (2007: 54) menjelaskan kalimat efektif memunyai empat sifat atau

ciri, yaitu (1) kesatuan (unity), (2) kehematan (economy), (3) penekanan

(emphasis) , dan (4) kevariasian (variety).
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b. Samhati, dkk. (2013: 95) menjelaskan ciri utama kalimat efektif adalah (1)

kelogisan, (2) kepaduan, (3) kesejajaran, (4) kehematan, sedangkan ciri

tambahannya adalah (5) kevariasian, dan (6) kefokusan. Keempat penciri

kalimat efektif itu disebut sebagai penciri utama karena sebuah kalimat efektif

harus memenuhi keempat ciri tersebut.

c. Akhadiah, dkk. (1988: 116-117) menjelaskan agar kalimat yang ditulis dapat

memberi informasi kepada pembaca secara tepat seperti yang diharapkan

penulis, peril diperhatikan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri kalimat

efektif yaitu: (1) kesepadanan dan kesatuan, (2) kesejajaran bentuk, (3)

penekanan, (4) kehematan dalam mempergunakan kata, (5) kevariasian dalam

struktur kalimat.

d. Fuad, dkk. (2005: 54) menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif dapat dikemukakan

sebagai berikut: (1) memiliki unsur-unsur penting atau pokok dalam setiap

kalimatnya, (2) taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, (3) penggunaan

diksinya tepat, (4) menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan

pikiran yang logis dan sistematis, (5) menggunakan kesejajaran bentuk bahasa

yang dipakai, (6) melakukan penekanan ide pokok, (7) hemat dalam peng-

gunaan kata, dan (8) menggunakan variasi struktur kalimat.

Berdasarkan keempat pakar di atas, ciri-ciri kalimat efektif memiliki kesamaan

dalam setiap bagiannya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri

kalimat efektif adalah kesatuan dan kesepadanan, kesejajaran, penekanan,

kehematan, dan kevariasian.
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2.1.1.1 Kesatuan dan Kesepadanan

Suyanto (2011: 50) menjelaskan dalam suatu kalimat harus ada keseimbangan

antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan.

Kesepadanan kalimat dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan

atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. Pada dasarnya dalam sebuah

kalimat terdapat suatu ide atau gagasan utama yang hendak disampaikan.

Kesatuan dalam kalimat bisa terbentuk jika ada keselarasan antar subjek- predikat,

predikat-objek, dan predikat keterangan.

a. Subjek (S) dan Predikat (P)

Kata merupakan unsur kalimat yang secara bersama-sama dan menurut sistem

tertentu membentuk struktur. Kata-kata itu masing-masing menduduki fungsi

tertentusebagai unsur kalimat. Unsur-unsur yang dimaksud adalah subjek dan

predikat. Hermawan, dkk.(1995: 133) menjelaskan kalimat itu memunyai subjek

dan predikat yang jelas. Ketidakjelasan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat

dapat menjadikan kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu

kalimat dapat dilakukan dengan menghindari pemakain preposisi (kata depan)

seperti di, dalam, bagi, untuk, dan pada di depan subjek.

Contoh.
a. Mencabut gigi hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa.
b. Siska menulis surat untuk neneknya di Bandung.

Kata mencabut gigi dan Siska pada kalimat a dan b berfungsi sebagai subjek,

sedangkan kata dilakukan dan menulis berfungsi sebagai predikat.
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Contoh.
Kalimat yang tidak efektif di bawah ini adalah ….
A. Bagi peserta yang datang terlambat hendaknya memberitahukan kepada

panitia.
B. Peserta yang datang terlambat hendaknya memberitahukan kepada

panitia.
C. Semua pengendara kendaraan sepeda bermotor harusmemiliki SIM.
D. Kami dibantu oleh masyarakat setempat dalam membangun masjid itu.

Pilihan jawaban yang tidak tepat adalah A karena pada pilihan jawaban A terdapat

ketidakjelasan unsur subjek yang didahului oleh preposisi bagi.

Safari (2002: 14) menjelaskan dalam setiap pernyataan yang ada di dalam soal

harus mengandung subjek dan predikat. Subjek adalah unsur kalimat yang

menjadi pokok persoalan dan merupakan jawaban dari pertanyaan siapa atau apa.

Predikat adalah unsur kalimat yang berfungsi menerangkan subjek dan merupakan

jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa subjek itu.

Contoh.
Tanaman yang merugikan tanaman ini adalah….
a. rumput c. benalu
b. paku-pakuan d. lumut

Pertanyaan pada pokok soal diatas sudah tepat dan jelas karena pernyataan itu

mengandung unsur subjektif berupa kata tanaman dan predikat berupa kata

merugikan. Jadi, merugikan adalah predikat yang menjelaskan mengenai tanaman

dalam kalimat tersebut.

b. Kata Penghubung Intrakalimat dan Antarkalimat

Suyanto (2011: 51) menjelaskan kata penghubung (konjungsi) yang

menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah frase (kelompok kata) atau

menghubungkan klausa dengan klausa di dalam sebuah kalimat disebut konjungsi

intrakalimat, sama halnya dengan Hermawan, dkk. (1995: 134) menjelaskan yang
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termasuk kedalam kata penghubung intrakalimat yaitu sehingga, sedangkan,

karena, dan tetapi tidak dipakai dalam kalimat tunggal.

Contoh.
a. Proyek ini akan berhasil dengan baik, jika semua anggota bekerja sesuai

dengan petunjuk.
b. Kami semua bekerja keras, sedangkan dia hanya bersenang-senang.
c. Malam ini hujan turun sangat deras sehingga Inem menggigil

kedinginan.

Selain konjungsi intrakalimat terdapat pula konjungsi antarkalimat, yaitu

konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lain di dalam sebuah

paragraf.

Contoh.
a. Dia sudah berkali-kali tidak menepati janjinya padaku. Oleh karena itu,

aku tidak dapat mempercayainya lagi.
b. Sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang.

Dengan demikian, pendidikan dapat terselesaikan dengan baik.

2.1.1.2 Kesejajaran

Akhadiah (dalam Suyanto, 2011: 52) menjelaskan kalimat efektif harus

mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa

sebagai sarana pengungkapannya. Kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan

bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai

dalam susunan serial. Kesejajaran akan membantu memberikan kejelasan kalimat

secara keseluruhan. Widyamartaya (1990: 30) menjelaskan kesajajaran sebagai

paralelisme, yaitu penggunaan bentuk gramatikal yang sama untuk unsur-unsur

kalimat yang sama fungsinya. Jika satu gagasan dinyatakan dengan kata benda

verbal atau kata kerja bentuk me-, di-, dan sebagainya, maka gagasan lain yang

sejajar harus dinyatakan pula dengan kata benda verbal atau kata kerja bentuk me-

, di-, dan sebagainya.
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Contoh.
Jika kita mendengarkan ada seseorang mengejek dan menjelek- jelekkan
agama lain, maka kita hendaknya bersikap….
a. menegur langsung dengan kata-kata yang keras
b. mengingatkan orang itu dengan suatu ancaman
c. menegur langsung orang itu dengan baik-baik
d. marah-marah karena yang diejek adalah agamanya

Kata mendengar ,mengejek, dan menjelek- jelekkan dalam pernyataan soal di atas

merupakan masalah pokok yang memunyai hubungan satu sama lain dan

menggunakan kata kerja bentuk me-. Apabila salah satu inti pernyataan

dinyatakan dengan kata kerja bentuk me-, maka inti pernyataan yang lain juga

menggunakan kata kerja bentuk me-. Safari (2002: 52).

2.1.1.3 Penekanan

Hermawan, dkk (1995: 135) menjelaskan kalimat yang efektif adalah kalimat

yang ide pokoknya tampak lebih menonjol, dengan cara meletakkan kata yang

ditonjolkan pada awal kalimat, membuat urutan kata secara bertahap, dan

menggunakan partikel –lah untuk memberikan penekanan ide pokok, sejalan

dengan pendapat tersebut Arifin dan Tasai (2010: 100) menjelaskan yang

dimaksud ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide

pokok kalimat. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan

ide tersebut. Safari (2002: 46) menjelaskan ada beberapa cara yang dipergunakan

untukmemberi penekanan pada inti pernyataan soal. Cara-cara itu di antaranya

penempatan inti pernyataan pada awal kalimat, pengulangan kata yang dianggap

penting, penggunaan pernyataan pertentangan, dan penggunaan partikel lah, kah,

dan pun.
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a. Penempatan Inti Pernyataan pada Awal Kalimat

Bagian kata yang hendak dipentingkan diletakkan pada awal kalimat.

Contoh.
Bentuk negara RI adalah ….
a. federasi c. serikat
b. kesatuan d. dominion

Safari (2002: 46)

Pada pernyataan soal di atas menunjukkan bahwa inti pertanyaannya adalah

bentuk negara bukan wilayah negara atau bentuk pemerintahan. Oleh karena itu,

kata bentuk ditempatkan di awal kalimat.

Contoh.
RI merupakan negara yang berbentuk ….
b. federasi c. serikat
c. persatuan d. dominion

Safari (2002: 47)

Berdasarkan soal di atas, inti dari pernyataan soal adalah RI (Republik Indonesia),

bukan “kerajaan Indonesia” ataupun “RRC”.

b. Pengulangan Kata yang Dianggap Penting

Pengulangan kata dalam sebuah kalimat kadang-kadang diperluka dengan maksud

memberi penegasan pada bagian yang dianggap penting.

Contoh.
Koperasi yang melayani keperluan hidup anggotanya sehari-hari adalah
koperasi ….
a. kredit c. konsumsi
b. prodiksi d. pegawai negeri

Safari (2002: 48)

Berdasarkan soal di atas, penekanan inti dari pernyataan menjadi lebih jelas

dengan adanya penegasan berupa kata koperasi bukan masalah lainnya.
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c. Penggunaan Pernyataan Pertentangan

Pernyataan pertentangan dapat pula digunakan untuk menekankan inti pernyataan

soal. Kata-kata pernyataan pertentangan yang digunakan dalam soal yaitu kecuali,

tidak, dan bukan.

Contoh.
Penggunaan kata ibu dengan makna meluas terdapat pada kalimat berikut,
kecuali….
A. Ibu-ibu yang saya hormati!
B. Poni adalah ibu rumah tangga yang baik.
C. Ibu Hasan sedang ke pasar.
D. “Ibu, jangan tinggalkan saya, “kata anaknya.
E. Ibu dokter tidak praktik hari ini.

Sanusi (2013: 97)

Kata penghubung pertentangan berupa kata kecuali di atas digunakan untuk

menekankan inti pernyataan soal.

d. Penggunaan Partikel lah, kah, dan pun

Moeliono (dalam Febriani, 2013: 12) menjelaskan partikel merupakan kata tugas

yang diletakkan pada kata yang mendahuluinya. Ada tiga partikel yang digunakan

dalam pernyataan soal, yaitu partikel lah, kah, dan pun.

Contoh.
1. Pilihlah satu jawaban yang benar ….!
2. Siapakah ….?
3. …, gambarnya pun ….

Safari (2002: 50)

Partikel lah pada kata pilihlah digunakan sebagai pemberi ketegasan yang sedikit

keras untuk memilih jawaban yang benar, partikel kah pada kata siapakah

digunakan sebagai pembentuk kalimat tanya, dan partikel pun pada kata

gambarnya pun digunakan untuk mengesankan arti kata yang mengiringinya.

Dalam tulisan, pun dipisahkan dari kata depannya, kecuali yang sudah dianggap

padu.
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2.1.1.4 Kehematan

Suyanto (2011: 55) menjelaskan kehematan dalam kalimat efektif merupakan

kehematan dalam pemakaian kata, frase atau bentuk lainnya yang dianggap tidak

perlu. Kehematan itu menyangkut tentang gramatikal dan makna kata. Unsur-

unsur dalam penghematan, yaitu sebagai berikut.

a. Pengulangan Subjek Kalimat

Suyanto (2011: 56) menjelaskan pengulangan ini tidak membuat kalimat itu

menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, pengulangan bagian kalimat yang demikian

tidak diperlukan.

Contoh.
Penulisan kalimat berikut yang tidak tepat adalah ….
A. Pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan

pemimpin perusahaan itu.
B. Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui mempelai memasuki

ruangan.
C. Pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan

pemimpin perusahaan itu.
D. Mereka serentak berdiri ketika mengetahui mempelai memasuki

ruangan.

Pilihan jawaban yang tepat adalah A, ketidaktepatan terdapat pada kata

rencananya dan setelah dia, seharusnya kalimat a dapat diperbaiki dengan

menghilangkan salah satu kata, akhiran –nya atau kata dia. Sehingga tidak

mengulang subjek dalam kalimat.

b. Hiponim Dihindarkan

Dalam bahasa ada kata yang merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang

lebih tinggi, di dalam makna kata tersebut terkandung makna dasar kelompok kata

yang bersangkutan.
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Contoh.
a. Bulan Juli tahun ini, Unila mengadakan Semester Pendek (SP) disemua

jurusan yang ada di FKIP.
b. Warna hijau dan warna ungu adalah warna kesukaan ibu Karimah.

Kalimat di atas lebih efektif jika diubah menjadi sebagai berikut.

a. Juli tahun ini, Unila mengadakan Semester Pendek (SP) disemua
jurusan yang ada di FKIP.

b. Hijau dan ungu adalah warna kesukaan ibu Karimah.
Suyanto (2011: 56)

c. Penghilangan Bentuk yang Bersinonim

Dua kata atau lebih yang mengandung fungsi yang sama dapat menyebabkan

kalimat tidak efektif, misalnya adalah merupakan, seperti misalnya, agar supaya,

dan demi untuk. Oleh karena itu, pengefektifan kalimat semacam itu dapat

dilakukan dengan mengilangkan salah satu dari kata-kata tersebut.

Contoh.
a) Kita perlu bekerja keras agar supaya tugas ini dapat berhasil.

Kalimat di atas lebih efektif jika diubah menjadi seperti berikut.

a) Kita perlu bekerja keras agar tugas ini dapat berhasil atau
b) Kita perlu bekerja kerassupaya tugas ini dapat berhasil.

Suyanto (2011: 56)

d. Penghilang Makna Jamak yang Ganda

Kata yang bermakna jamak, seperti semua, segala, seluruh, beberapa, para, dan

segenap, dapat menimbulkan ketidakefektifan kalimat jika digunakan secara

bersama-sama dengan bentuk ulang yang juga bermakna jamak.

Contoh.
a. Semua data –data itu dapat diklasifikasikan dengan baik.
b. Beberapa kelurahan- kelurahan di Bandar Lampung sudah melakukan

bersih- bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan.
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Kalimat di atas diubah menjadi.

a. Semua data itu dapat diklasifikasikan dengan baik.
b. Beberapa kelurahan di Bandar Lampung sudah melakukan bersih-

bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Suyanto (2011: 57)

e. Pemakaian Kata Depan dari dan daripada

Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata depan dari dan daripada, selain ke

dan di. Penggunaan dari dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjukkan arah

(tempat), asal (asal-usul), sedangkan daripada berfungsi untuk membadingkan

sesuatu benda atau hal dengan benda atau hal lainnya.

Contoh.
a) Pak Edy berangkat dari Lampung pukul 14.00 WIB.
b) Adiknya lebih pandai daripada kakanya.

Berikut ini penggunaan dari dan daripada yang tidak benar, adalah sebagai

berikut.

a) Anak dari tetangga saya pekan ini akan berlibur ke Bandung.
b) Walikota menekankan, bahwa pembangunan ini kepentingan daripada

rakyat harus diutamakan.
Suyanto (2011: 57)

2.1.1.5 Kevariasian

Samhati, dkk. (2013: 107) menjelaskan kevariasian adalah keberagaman bentuk

bahasa yang digunakan penulis untuk menarik minat dan perhatian pembaca.

Kevariasian kalimat dapat diperoleh melalui variasi sinonim kata, variasi panjang

pendeknya kalimat, variasi bentuk aktif-pasif, variasi jenis kalimat, dan variasi

pola kalimat. Safari (2002: 50) menjelaskan variasi pernyataan soal merupakan

salah satu upaya dalam rangka menghindarkan perasaan orang yang menjawab

pernyataan soal dari rasa jenuh. Variasi yang dimaksud adalah lebih menekankan

pada penganekaragaman bentuk-bentuk pernyataan soal, agar bentuk-bentuk
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pernyataan soal tetap terpelihara dari minat dan perhatian orang yang menjawab

soal, seperti variasi panjang pendek dan variasi kalimat aktif-pasif

a. Variasi Panjang Pendek Kalimat

Samhati, dkk (2013: 108) menjelaskan penggunaan panjang pendeknya struktur

kalimat dapat mencerminkan pikiran pengarang. Kalimat panjang dan pendek

dapat memvariasikan kalimat, tetapi variasi panjang pendek kalimat jangan

sampai mengurangi kejelasan isinya. Perhatikan variasi panjang pendek kalimat

dalam contoh berikut.

Tabel 2.1 Variasi Panjang Pendek Kalimat

Variasi Panjang Pendek Kalimat
a. Karang mengarang selalu berurusan dengan bahasa.
b. Kecakapan menggunakan bahasa merupakan bekla yang utama.
c. Di sekolah kita telah diberi modal pengetahuan bahasa, bahkan telah pula

dilatih menggunakannya dalam mengarang.
d. Sekalian itu menjadi modal yang sangat berharga.
e. Modal itu tidak cukup hanya kita miliki sebagai pengetahuan, tetapi harus

diperkembangkan lebih lanjut dalam kehidupan bahasa yang sesungguh-
sungguhnya.

f. Jadi, untuk karang-mengarang bukan pengetahuan teori yang sangat
diperlukan, melainkan penggunaanya dalam tulis-menulis. Soedjito (dalam
Samhati, 2013: 109).

Apabila kita rinci jumlah kata yang terdapat pada tiap kalimat pada contoh

paragraf tersebut, tampak adanya variasi panjang pendek kalimat. Kalimat (a)

mengandung 6 kata, kalimat (b) 7 kata, kalimat (c) 15 kata, kalimat (d) 7 kata,

kalimat (e) 23 kata, kalimat (f) 15 kata. Kalimat (a), (b), dan (d) menggunakan

kalimat pendek sedangkan lainnya menggunakan kalimat yang panjang. Jadi dapat

dikatakan bahwa paragraf tersebut kalimatnya bervariasi, yaitu variasi kalimat

panjang dan pendek.
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Perhatikan setiap kevariasian panjang pendek yang terdapat di dalam soal.

Panjang pendeknya suatu kalimat pernyataan soal bergantung jumlah kata yang

diperlukan pada struktur kalimatnya.

Contoh.
Pembangunan adalah usaha manusia yang dilakukan secara sadar untuk
mengubah ….
a. Kemiskinan yang merupakan sumber kejahatan
b. Keterbelakangan masyarakat Indonesia
c. Kebodohan yang merupakan kemiskinan soal
d. Kehidupan yang tidak sempurna masa lampau

Safari (2002: 50)

Jumlah kata yang terdapat pada pokok soal adalah 10 kata, sedangkan kata pada

pilihan jawaban soal a terdapat 5 kata, b terdapat 3 kata, c terdapat 5 kata, dan d

terdapat 6 kata. Dengan demikian pernyataan soal tersebut tidak membosankan

karena memiliki variasi panjang pendek kalimat.

b. Variasi Bentuk Aktif dan Pasif

Samhati, dkk (2013: 109) menjelaskan variasi kalimat dapat diciptakan dengan

penggunaan kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif ditandai dengan awalan me- dan

kalimat pasif ditandai dengan awalan di-. Paragraf berikut akan menunjukkan

adanya variasi yang diciptakan oleh kalimat aktif dan kalimat pasif.

Tabel 2.2 Variasi Aktif-Pasif

Variasi Aktif-Pasif
Ternyata kami tidak berada di negara yang rakyatnya memusuhi kami. Para
penumpang kereta api yang pulang balik Bangkok sering melempari kami
dengan buah-buahan dan roti. Begitu makanan dilemparkan, kami
berhamburan saling berebutan. Tentu saja hal ini sering mengundang
kemarahan para petugas. Kami pun semuanya diancam. Untuk sementara
makanan yang dilemparkan itu tergeletak begitu saja ditanah. Melalui seorang
pemuda Thai, penerjemah saya berusaha mengadakan kompromi dengan
petugas Jepang. Akhirnya, sebagai tawanan nomor satu, saya diizinkan untuk
mengambil makanan-makanan itu untuk mengembalikannya kepada anak buah
saya yang harus tetap bekerja. Di sini saya mengetahui, bahwa petugas Jepang
itu bisa diajak “damai”. Akhadiah, Arsjad, dan Ridwan (dalam Samhati, 2013:
110).
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Setelah melihat dan membaca paragraf dalam tabel di atas, terdapat 11 variasi

bentuk aktif-pasif. Terdapat kata yang berawalan me- sebanyak 7 kata dan awalan

di- sebanyak 4 kata.

2.1.2 Pemakaian Kata dalam Soal

Safari (2002: 56) menjelaskan tujuan utama penulisan soal adalah

mengkomunikasikan soal/ pertanyaan kepada pembacanya atau orang yang

mengerjakan soal melalui tulisan, pemakaian kata dalam soal tidak hanya

mempersoalkan ketepatan dalam kalimat soal, tetapi juga mempersoalkan kata

yang dipilih itu dapat mewakili inti pertanyaan yang dimaksud dan tidak merusak

inti pertanyaan. Hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian kata dalam soal adalah

pilihan kata, makna kata, dan penulisan kata. Pemakaian kata dalam soal tidak

semata-mata hanya mempersoalkan ketepatannya saja, tetapi juga harus

mempersoalkan kata yang dipilih, dapat mewakili inti pertanyaan yang

dimaksudkan atau justru merusak inti pertanyaan yang sudah ditetapkan. Oleh

karena itu, pemakaian kata dalam soal harus benar-benar diperhatikan, adapun

hal-hal yang berhubungan dengan pemakaian kata diantaranya pilihan kata (diksi),

makna kata (garamatikal dan leksikal), dan penulisan kata.

2.1.2.1 Pilihan Kata (Diksi)

Keraf (dalam Widyamartaya, 1990: 44) menjelaskan pilihan kata atau diksi adalah

kemampuan membedakan nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang

ingin disampaikan, dan keampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan

situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Terdapat tiga

hal yang perlu diperhatikan penulis soal dalam memilih kata yang hendak
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digunakan dalam pembuatan soal, yakni ketepatan, kesaksamaan, dan

kelazimannya.

1. Ketepatan

Ketepatan ialah arti dan penempatan kata harus sesuai dengan pokok masalah

yang ditanyakan.

Contoh.
Tanaman yang menjatuhkan tanaman lain adalah ….
a. rumput c. benalu
b. paku-pakuan d. lumut

Safari (2002: 59)

Soal tersebut termasuk soal yang tidak baik, karena pemakaian kata menjatuhkan

tidak tepat. Kata menjatuhkan berasal kata dasar jatuh umumnya memunyai

pengertian “menyebabkan/ menjadikan jatuh atau sesuatu yang terlepas dengan

cepat dari atas ke bawah”. Agar pernyataan soal tesebut sesuai/ tepat, maka kata

menjatuhkan diganti dengan kata merugikan.

Tanaman yang merugikan tanaman lain adalah ….
c. rumput c. benalu
d. paku-pakuan d. lumut

2. Kesaksamaan

Kesaksamaan ialah kata yang dipilih harus serasi dengan pokok masalah yang

ditanyakan. Perhatikan contoh kalimat “Tanaman yang merugikan tanaman lain

adalah ….” , jangan ditulis atau diungkapkan seperti di bawah ini.

a. Tanaman yang menjatuhkan tanaman lain ….
b. Tanaman yang merobohkan tanaman lain ….
c. Tanaman yang membangkrutkan tanaman lain ….

Kata menjatuhkan, merobohkan, dan membangkrutkan tidak serasi atau tidak

saksama dengan pokok masalah yang ditanyakan.
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3. Kelaziman

Kelaziman ialah kata-kata yang telah dipilih harus sudah menjadi kata umum

yaitu kata yang dikenal dan dipakai dalam bahasa Indonesia atau ilmu yang

bersangkutan.

2.1.2.2 Makna Kata

Makna kata dalam penulisan soal sangat menentukan kualitas soal. Sebelum

menentukan pilihan kata, penulis soal hendaknya memperhatikan makna yang

akan dipilihnya. Berikut ini pembagian makna dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Makna Leksikal

Safari (2013: 62) menjelaskan makna leksikal adalah makna kamus, maksudnya

makna yang dikandung oleh kata itu sendiri.

Contoh.
a) pandai;
b) mata.

Kata pandai bermakna “cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu”, kata

mata memunyai arti “alat pada tubuh yang dipakai untuk melihat”.

b. Makna Gramatikal

Makna gramatikal adalah makna kata yang timbul akibat peristiwa penggabungan

morfem.

Contoh.
a) ber + makna = bermakna
b) ter + pandai  = terpandai

Kata bermakna merupakan gabungan afiks ber- dengan kata makna yang memiliki

arti “memunyai makna”, dan kata terpandai merupakan gabungan dari afiks ter-

dengan kata pandai yang bermakna “paling pandai”.
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2.1.2.3 Penulisan Kata

Safari (2002: 62) menjelaskan penulisan kata dalam soal yang perlu diperhatikan

adalah kebakuan menurut Pedoman Ejaan bahasa Indonesia yang Disempurnakan

atau menurut tata bahasa baku. Beberapa penulisan kata yang dimaksud meliputi:

penulisan kata depan, penulisan gabungan kata, dan penulisan kata ulang. Adapun

penulisan partikel per, kata ganti ku dan kau, penulisan nama kota, penulisan

nama “maha”, penulisan kata yang berawalan, penulisan nama negara, penulisan

kelompok kata, dan penulisan pemisahan suku kata dapat dilihat pada Pedoman

Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

1. Penulisan Kata Depan

EYD (2015: 23) menjelaskan kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap

sebagai suatu kata, seperti kepada dan daripada. Pengertian tersebut tidak jauh

berbeda dengan pengertian Safari (2002: 68) yang menjelaskan penulisan kata

depan dalam pernyataan soal harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

mengingat kedudukannya sama seperti kata-kata lainnya yang harus ditulis

terpisah dengan kata lain, yang termasuk kata depan adalah di, ke, dan dari.

Ketiga kata tersebut fungsinya hanya menyatakan tempat atau arah.

Contoh penulisan kata depan di.
a. Bermalam sajalah di sini.
b. Di mana dia sekarang?
c. Kain itu disimpan di lemari.
d. Dia berjalan-jalan di luar gedung.
e. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan.
f. Mari ita berangkat ke kantor.
g. Ia datang dari Surabaya kemarin.
h. Cincin itu terbuat dari emas.
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Contoh kata depan di, ke, dan dari jika digunakan dalam soal.
Sebuah erupsi Gunung Kelud mencapai lebih dari 17 km ke udara. Material debu
vulkanik yang berada di atmosfer akan terbawa angin. Kumpulan abu vulkanik di
udara bergerak mengarah ke barat daya, kawasan Solo- Yogyakarta dan seluruh
Jawa Tengah bagian selatan hingga Jawa Barat bagian selatan. Wilayah tersebut
mengalami hujan abu dan kerusakan lahan.
Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah ….
A. Material abu vulkanik terbawa angin mencapai jarak 17 km.
B. Erupsi Gunung Kelud bergerak mengarah ke seluruh Jawa Tengah.
C. Sejumlah lahan di Jawa mengalami kerusakan akibat abu vulkanik Gunung

Kelud.
D. Abu vulkanik mengarah ke Samudra Hindia sehingga menutup berbagai lahan.
E. Kumpulan abu vulkanik di udara menyebabkan terjadinya hujan abu.

Forum Tentor Indonesia (2014: 187)

Kata di, ke dan dari dalam paragraf tersebut ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya.

Adapun bentuk di- yang ditulis serangkai pada kata yang mengikutinya yaitu kata

kerja.

Contoh.
Penggunaan kata depan di- yang tepat adalah ….
A. Andi dipukuli ayahnya.
B. Ulya di pukul oleh Ammar.
C. Ayub di pukuli memakai sapu karena tidak mau belajar.
D. Di pukulkannya sapau itu oleh Fadil.

Pilihan jawaban yang benar adalah A, kata depan di- pada kata dipukuli sudah

tepat, kata depan di- ditulis serangkai dengan kata kerja pukuli (suatu cara, proses,

melakukan pukulan), sedangkan kata di pukul, di pukuli, dan di pukulkannya yang

terdapat pada pilihan jawaban tidak tepat, seharusnya kata depan di- pada pilihan

jawaban B, C, dan D ditulis serangkai, karena pukul merupakan kata kerja.

2. Penulisan Gabungan Kata

Safari (2002: 71) menjelaskan penulisan gabungan kata yang mendapat awalan

dan akhiran, misalnya me – kan, pe – an, diper – kan, ke – an, di – i, dan me – i,

maka penulisannya harus dirangkai.
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Kata yang Salah Kata yang Benar
Sebarluas sebar luas
Disebar luaskan disebarluaskan
Menyebar luaskan menyebarluaskan
Penyebar luasan penyebarluasan

Arifin dan Tasai (2010: 187) menjelaskan gabungan kata terdiri dari beberapa

bagian.

a. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk bagian-bagiannya dituliskan

terpisah.

Misalnya:
Bentuk Tidak Baku Bentuk Baku
tatabahasa tata bahasa
kerjasama kerja sama
duta besar duta besar
mejatulis meja tulis
orangtua orang tua

b. Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata dituliskan serangkai.

Misalnya
Bentuk Tidak Baku Bentuk Baku
Mana kala manakala
Dari pada daripada
Apa bila apabila
Barang kali barang kali
Olah raga olahraga
Duka cita dukacita

Selain itu, kalau salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu

kata yang mengandung arti penuh, hanya muncul dalam kombinasi, unsur

dituliskan serangkai dengan unsur lainnya.

Misalnya.
Bentuk Tidak Baku Bentuk Baku
Antar warga antarwarga
Catur tunggal caturtuggal
Dasa darma dasadarma
Ekstra kurikuler ekstrakurikuler
Non migas nonmigas
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Sub bagian subbagian
Pasca sarjana pascasarjana
Mono teisme monoteisme
Semi final semi final
Super sonik supersonik

Catatan:
a. Bila bentuk tersebut diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf besar, di

antara kedua unsur itu dituliskan tanda hubung (-).
Misalnya: non-RRC, non-Indonesia, pan-Islamisme

b. Unsur maha dan peri dalam gabungan kata ditulis serangkai dengan unsur
berikutnya yang berupa kata dasar. Akan tetapi, jika diikuti kata
berimbuhan, kata maha dan peri itu ditulis terpisah.

Ada ketentuan khusus, yaitu kata maha yang diikuti oleh esa ditulis terpisah
walaupun diikuti kata dasar.
Misalnya.

(a) Semoga Yang Mahakuasa merahmati kita semua.
(b) Jika TuhanYang Maha Esa mengizinkan, saya akan ujian sarjana bulan

depan.
(c) Kita harus memperhatikan perilaku yang baik.
(d) Segala tindakan kita harus berdasarkan peri kemanusiaan dan peri

keadilan.

3. Penulisan Kata Ulang

EYD (2015: 17) menjelaskan bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda

hubung (-) diantara unsur-unsurnya.

Contoh.
Perubahan teknologi di bidang pertanian dari masyarakat berpindah-
pindah menjadi menetap merupakan unsur kebudayaan dalam bentuk ….
A. Tradisional D. Nonmateriil
B. Abstrak E. Materiil
C. Khusus

Forum Tentor Indonesia (2014: 435)

Kata berpindah-pindah pada pernyataan soal di atas merupakan bentuk ulang yang

berasal dari kata dasar pindah.

Safari (2002: 72) menjelaskan penulisan kata ulang yang betul adalah kata yang

diulang ditulis lengkap, dan di antara kedua kata diberi tanda hubung (-), dan

penulisan kata ulang harus di rangkai jangan diberi jarak atau direnggangkan.
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Contoh.
Jenis-jenis paragraf yang tepat menurut sifat isinya adalah ….
A. Argumentasi, narasi, eksposisi
B. Deduktif, induktif, campuran
C. Orientasi, argumentasi, penuh kalimat topik
D. Narasi, persuasi, orientasi

Berdasarkan contoh di atas, kata jenis-jenis merupakan bentuk ulang yang tepat,

karena ditulis lengkap, menggunakan tanda hubung, dan dirangkai.

2.1.3 Pemakaian Gaya dan Nada dalam Soal

Safari (2002: 107) menjelaskan gaya dan nada dalam soal merupakan dua faktor

yang erat hubungannya dengan cara penyampaian dan penyajian soal. Gaya dan

nada digunakan oleh penulis soal bertujuan agar soal yang ditulis tidak salah tafsir

dan dapat dimengerti oleh penjawab soal.

2.1.3.1 Gaya Pernyataan Soal

Gaya pernyataan soal ialah kesanggupan penulis soal untuk memberikan

informasi (pernyataan) yang setepat-tepatnya kepada orang yang menjawab soal.

Penulis dalam menulis soal perlu memperhatikan sopan santun dalam

penuturannya. Sopan santun adalah menghormati orang yang diajak bicara. Rasa

hormat dalam gaya pernyataan soal dinyatakan melalui 6 sifat bahasa dalam soal

yaitu jujur, jelas, singkat, tepat, sederhana, dan menarik.

Safari (2002: 3) menjelaskan 6 sifat bahasa dalam pernyataan soal sebagai berikut.

1. Jujur maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal jangan

memalsukan gagasan atau ide soal.

2. Jelas maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal tidak

membingungkan orang yang menjawab pernyataan/soal.
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3. Singkat maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal tidak

memboroskan waktu orang yang mengerjakan soal.

4. Tepat maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal dapat

memberikan informasi yang shahih yaitu sejauh mana (pertanyaan) soal dapat

mengukur apa yang hendak diukur.

5. Sederhana maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal sesuai

dengan jejang pendidikan orang yang menjawab soal.

6. Menarik maksudnya bahasa yang digunakan dalam pernyataan soal tidak

membosankan atau menakutkan.

2.1.3.2 Nada Pernyataan Soal

Nada pernyataan soal ialah cara penuturan penulisan soal terhadap soal yang

disusunnya agar dapat memberikan kesan yang tepat kepada orang yang

menjawab soal. Pernyataan soal dapat dinyatakan denag tiga nada, yaitu nada

berita, nada tanya, dan nada perintah.

a. Nada Berita

Pernyataan soal yang bernada berita memiliki pola intonasi yang disebut intonasi

berita, maksudnya dalam pernyataan soal tidak terdapat kata tanya, kata perintah,

kata ajakan, kata persilaan, dan kata larangan. Pola penulisan nada berita pada

akhir pernyataannya diakhiri dengan tanda titik (.) dan bila diucapkan

penuturannya bernada akhir turun.

Contoh.
Penulisan judul karangan yang benar adalah ….
A. Korupsi dan Nepotisme Membuat Rakyat Sengsara
B. Korupsi Dan Nepotisme membuat Rakyat sengsara
C. Korupsi dan nepotisme membuat rakyat sengsara
D. Korupsi dan Nepotisme membuat rakyat Sengsara
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Pernyataan soal diatas bernada berita sebab apabila diucapkan bernada akhir turun

dan diakhiri dengan tanda titik.

b. Nada Tanya

Pernyataan soal yang bernada tanya memiliki pola intonasi yang berbeda dengan

pola intonasi nada berita. Pola penulisan nada tanyapada akhir pernyataannya

diakhiri dengan tanda tanya (?) dan bila diucapkan penuturannya bernada akhir

naik.

Contoh.
Apakah pengertian dari kalimat efektif?
A. Kalimat yang sesuai aturan dan ejaan
B. Kalimat yang memiliki susunan kata baik dan benar. Baik dan benar

menurut kaidah yang belaku
C. Kalimat yang baik dan benar penulisannya.
D. Kalimat yang sesuai

Pernyataan soal di atas bernada tanya karena apabila diucapkan penuturannya

bernada akhir naik.

c. Nada Perintah

Pernyataan soal yang bernada perintah memiliki pola intonasi yang disebut

intonasi perintah, maksudnya dalam pernyataan soal selalu diakhiri dengan tanda

seru (!). Selain itu ciri-ciri lainnya adalah kata kerja yang mendukung isi perintah

dalam soal merupakan: (1) kata dasar, (2) kata yang berakhiran –kan atau kata

yang berakhiran –lah.

Contoh.
Pilihlah salah satu kalimat di bawah ini yang bergaya bahasa metonimia!
A. Pemuda adalah tiang Negara.
B. Sang Merah Putih berkibar.
C. Ia jatuh ke atas.
D. Gadis itu cantik jelita.
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Kata pilih dalam contoh soal di atas bernada perintah karena kata tersebut

berakhiran –lah.

2.1.4 Pemakaian Ejaan dalam Soal

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi secara baik dan benar

dalam bentuk tulisan harus didukung oleh penerapan peraturan ejaan yang berlaku

dalam bahasa Indonesia, yaitu Ejaan Yang Disempurnakan. Gagasan yang

disampaikan secara lisan lebih mudah dan lebih cepat dipahami daripada gagasan

yang disampaikan melalui tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam bahasa lisan

didukung oleh unsur nonbahasa seperti mimik muka, intonasi, irama, jeda dan

gerak-gerik, sedangkan ketiadaan unsur nonbahasa membuat komunikasi secara

tertulis lebih sulit dan tidak jarang kesalahpahaman sering muncul dalam bahasa

tulis. Oleh karena itu, ejaan sangat diperlukan dalam penulisan guna memperjelas

gagasan atau informasi yang ingin disampaikan.

Safari (2002: 133) menjelaskan penggunaan ejaan dalam soal berpedoman pada

Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan. Baik cara penulisannya maupun

cara penggunaannya. Hal-hal yang terdapat didalamnya, yaitu penulisan huruf

dalam soal dan penggunaan tanda baca dalam soal. Penulisan huruf dalam soal

berupa huruf kapital dan huruf kecil, sedangkan penggunaan tanda baca dalam

soal berupa tanda seru, tanda titik dan tanda elipsis, tanda koma, tanda kurung,

dan tandapetik. Adapun penggunaan tanda baca yang lainnya seperti: tanda

hubung ( - ), tanda pisah (˗ )̠, tanda kurung siku, tanda petik tunggal (‘….’),

tanda garis miring ( / ) dapat dilihat pada Pedoman Umum/ Ejaan Bahasa

Indonesia Yang Disempurnakan.
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2.1.4.1 Penulisan Huruf

Safari (2013: 133) menjelaskan penulisan huruf dalam soal terdiri atas dua, yaitu

penulisan huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil.

1. Huruf Kapital

Huruf kapital untuk huruf besar dipergunakan dalam hal-hal berikut ini.

a. Pada huruf awal kata dari setiap pernyataan soal baik soal bentuk objektif

maupun soal bentuk uraian.

Contoh.
Ayah sedang membaca koran.
Kata kerja dalam kalimat itu adalah ….
A. koran
B. sedang
C. membaca
D. ayah

Safari (2002: 109)

Huruf a dan k pada kata ayah dan kata merupakan huruf pertama pada awal

kalimat pernyataan soal sehingga ditulis dengan huruf kapital.

b. Huruf kapital dipergunakan di awal pilihan jawaban (option), dalam hal ini

untuk soal pilihan ganda adalah sebagai berikut.

(a) Pilihan jawaban (option) berbentuk kalimat atau sebuah pernyataan serta

pilihan jawaban berbentuk kutipan keputusan-keputusan atau ketetapan-

ketetapan.

Contoh.
Kalimat-kalimat di bawah ini termasuk kalimat aktif, kecuali ….
a. Di puncak gunung mereka mencari kedamaian.
b. Pohon-pohon cemara diterpa angin.
c. Matahari menyinari bumi.
d. Melangkahalah mereka dengan gagahnya

Safari (2002: 134)
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(b) Pilihan jawaban (option) berbentuk

1) unsur yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, agama, dan

kata ganti untuk Tuhan

Contoh.
Membaca doa iftitah wajib bagi umat beragama ….
A. Hindu
B. Islam
C. Budha
D. Kristen

Huruf h pada kata hindu, huruf i pada kata islam, huruf b pada kata

budha, dan huruf k pada kata kristen menggunakan huruf kapital karena

berhubungan dengan nama Tuhan (agama).

2) unsur nama diri atau nama orang

Contoh.
Sastrawan Indonesia Angkatan ’45 yang mendapat julukan “Si
Binatang Jalang” adalah ….
A. Asrul Sani C. Sutan Takdir Alisabana
B. Chairil Anwar D. Amir Hamzah

Forum Tentor Indonesia (2014: 431)

Huruf a dan s pada kata Asrul Sani, huruf c dan a pada kata Chairil

Anwar, huruf s, t, dan a pada kata Sutan Takdir Alisabana, dan huruf a

dan h pada kata Amir Hamzah menggunakan huruf kapital karena kata-

kata tersebut merupakan unsur nama orang.

c) unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang ikuti

nama orang.

Contoh.
Sultan Hasanuddin
Haji Agus Salim
Nabi Ibrahim

Samhati, dkk. (2013: 23)
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Huruf s pada kata sultan, huruf h pada kata haji, dan huruf n pada kata

nabi ditulis dengan huruf kapital karena nama gelar kehormatan,

keturunan, dan keagamaan diikuti nama orang.

d) unsur nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa

Contoh.
Bangsa Eropa
Suku Sunda
Bahasa Indonesia

EYD (2015: 8)

Huruf b pada kata bangsa, s pada kata suku, dan huruf b pada kata bahasa

ditulis menggunakan huruf kapital karena kata-kata tersebut merupakan

unsur nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.

e) unsur nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah

Contoh.
Hari kemerdekaan Indonesia diperingati setiap ….
A. Hari Jumat
B. Tahun Hijriah
C. Bulan Agustus
D. Hari Lebaran

Huruf j pada kata jumat, huruf h pada kata hijrah, huruf a pada kata

agustus, dan huruf l pada kata lebaran ditulis menggunakan huruf kapital

karena kata-kata tersebut merupakan nama tahu, bulan, hari, dan hari raya.

f) unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan katatanegaraan, serta

nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan

Contoh.
Departemen Keuangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

EYD (2015: 10)
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Huruf d dan k pada kata departemen keuangan, huruf m, p, dan r pada

kata majelis permusyawaratan rakyat, dan huruf b, k, i, dan a pada kata

badan kesejahteraan ibu dan anak menggunakan huruf kapital karena

kata-kata tersebut merupakatan nama lembaga pemerintahan di

Indonesia.

2. Huruf Kecil

Huruf kecil digunakan di awal pilihan jawaban (option), dalam hal ini untuk

bentuk soal pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks.

Contoh.
Penulisan kata yang tepat di bawah ini adalah ….
A. konferensi
B. konperensi
C. konverensi
D. konprensi

Pilihan jawaban menggunkaan huruf kecil karena berbentk soal pilihan ganda

biasa.

2.1.4.2 Penggunaan Tanda Baca

Safari (2002: 137) menjelaskan beberapa penggunaan tanda baca dalam soal

melitupi: 1) tanda seru, 2) tanda titik dan tanda elisis, 3) tanda koma, 4) tanda

kurung, dan 4) tanda petik.

1. Tanda Seru (!)

Tanda seru digunakan dalam hal-hal berikut ini.

a. Tanda seru ( ! ) dipakai pada akhir pernyataan soal yang berbentuk perintah.

b. Setelah tanda seru ( ! ) tidak diperkenankan memberi tanda titik ( . ) atau tanda

koma ( , ).
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c. Penulisan tanda seru ( ! ) dalam kalimat soal harus dirangkai dengan kata yang

mengikutinya (tidak diberi jarak).

2. Tanda Titik (.) dan tanda elipsis ( … )

Safari (2002: 137) menjelaskan tanda titik ( . ) dan tanda elipsis ( … ) di antaranya

dipergunakan dalam hal-hal berikut ini.

a. Jumlah titik pada akhir pokok soal yang tidak diakhiri dengan tanda tanya ( ? )

atau tanda seru ( ! ) sebanyak empat titik. Tiga titik ( … ) yaitu tanda elipsis

yang berfungsi sebagai pengganti teks yang dihilangkan dan satu titik ( . ) yang

fungsinya untuk menandai akhir kalimat.

Contoh.
Berikut ini yang termasuk unsur instrinsik cerpen adalah ….
A. Amanat, latar belakang pengarang
B. Tema, latar belakang pengarang, nilai-nilai cerpen
C. Tema, amanat, latar
D. Amanat, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen

Tanda titik yang berada di belakang kata adalah merupakan tanda elipsis dan

tanda titik yang benar. Tiga titik setelah kata adalah merupakan tanda elipsis

yang berfungsi sebagai pengganti teks yang dihilangkan, sedangkan satu titik

paling akhir, merupakan tanda untuk mengakhiri sebuah kalimat.

b. Tanda elipsis ( … ) dipergunakan untuk menyatakan bahwa dalam suatu

pernyataan adalah bagian yang dihilangkan. Selain itu tanda elipsis ( … )

dipergunakan untuk meminta kepada pembaca (orang yang menjawab soal)

mengisi sendiri kelanjutan dari sebuah kalimat.
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Contoh.
Firman anak yang baik … dia disenangi teman-temannya.
Kata penghubung yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang di
atas adalah ….
A. hingga
B. sehingga
C. sampai
D. tetapi

c. Jumlah titik pada bagian kalimat yang dihilangkan sebanyak tiga titik (tanda

elipsis) yaitu sebagai pengganti penghilangan teks baik di awal kalimat

maupun di tengah kalimat, dan empat titik diakhir kalimat.

d. Penulisan tanda titik ( . ) pada akhir kalimat atau akhir pernyataan soal harus

dirangkai dengan kata atau tanda elipsis ( … ) yang mengikutinya, tidak

diperkenankan untuk diberi jarak.

e. Tanda titik ( . ) dipakai di akhir pilihan jawaban (option) yang berbentuk

pilihan ganda, apabila terjadi hal-hal berikut.

(a) Pilihan jawaban berbentuk kalimat.

(b) Pilihan jawaban berbentuk pernyataan.

(c) Pilihan jawaban berbentuk kutipan peraturan-peraturan.

3. Tanda Koma ( , )

Safari (2002: 143)menjelaskan tanda koma di antaranya dipergunakan pada

hal-hal seperti berikut ini.

a. Tanda koma ( , ) dipakai sebelum kata maka, kecuali, tetapi, dan melainkan

yang berada di tengah kalimat.

Contoh.
1. Saya ingin datang, tetapi hari hujan.
2. Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.

Suyanto (2011: 95)
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Tanda koma ( , ) pada contoh kalimat di atas digunakan untuk memisahkan

kalimat saya ingin datang dengan kalimat yang didahului kata tetapi dan tanda

koma pada contoh kalimat di atas digunakan untuk memisahkan kalimat Didi

bukan anak saya dengan kalimat yang didahului kata melainkan.

Contoh.
Kalimat di bawah ini menggunakan sinonim, kecuali ….
A. Anak yang cantik jelita itu sedangmenulis laporan di ruang

computer
B. Banyak orang yang tidak memperhatikan halal haram dalam

mencari rizki
C. Kaum cerdik pandai sedang meneliti obat tradisional di

laboraturium
D. Peristiwa itu terjadi karena kehendak dan kemauan orang tuanya

b. Tanda koma ( , ) dipakai untuk menceraikan beberapa kata yang diungkapkan

berturut-turut.

Contoh.
Kata serapan yang tepat di bawah ini adalah ….
A. Arsitekture, praktek, kreatifitas
B. Arsitek, praktik, kreativitas
C. Arsitektur, praktisi, kreativitas
D. Arsitek, praktikum, kreatif

4. Tanda Kurung

Safari (2002: 147) menjelaskan tanda kurung dalam soal di antaranya

dipergunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelasan. Sejalan

dengan pendapat tersebut,dalam EYD ( 2015: 48) menjelaskan salah satu fungsi

tanda kurung yaitu dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci

urutan keterangan.
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Contoh.
Ketika menjabat presiden, Habibie mendapat tantangan yang berat karena rakyat
di Provinsi Timor-Timur meminta referendum. Atas desakan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), Habibie menyetujui pelaksanaan referendum di provinsi
tersebut. Hasil jajak pendapat tersebut menetapkan bahwa Provinsi Timor-Timur
memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karena itu, Habbie diberhentikan sebagai
presiden karena pidato pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR).
Kunjungsi antarkalimat dalam penggalan teks tersebut terdapat pada kalimat ….
A. kesatu
B. kedua
C. ketiga
D. keempat

Kata PBB dan MPR pada contoh di atas diberi tanda kurung yang digunakan

untuk mengapit keterangan tambahan.

Contoh penggunaan tanda kurung yang digunakan untuk mengapit angka yang

merinci suatu urutan keterangan.

Cermati penggalan teks prosedur berikut !
(1)Ketiga, tuangkan larutan susu cokelat ke dalam kocokan kuning telur yang
sudah mengental. (2) Aduk dengan spatula sampai rata. (3) Masukkan
kembali campuran ini ke dalam panci bekas merebus susu. (4) Masak di atas
api kecil selama kurang lebih 3-4 menit sampai adonan mengental.

Kata numerial pada penggalan teks prosedur tersebut terdapat pada nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

5. Tanda Petik (“ … ”)

Salah satu fungsi tanda petik dalam EYD (2015: 46) adalah tanda petik dipakai

untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat.

Selain itu,Safari (2002: 147) menjelaskan tanda petik dalam soal di antaranya

dipergunakan untuk mengapit kata-kata kutipan yang berasal dari buku/naskah,

ataupun pembicaraan.
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Contoh tanda petik yang dipergunakan pada soal untuk mengapit judul karangan.

“Tips Menjaga Daya Ketahanan Tubuh Agar Supaya Selalu Sehat”
Revisi terhadap penulisan judul teks prosedur tersebut adalah ….
A. Tips Menjaga Daya Tahan Tubuh Agar Supaya Selalu Sehat
B. Tips Menjaga Daya Tahan Tubuh agar Selalu Sehat
C. Tips Menjaga Daya Ketahanan Tubuh agar selalu sehat
D. Tip menjaga ketahanan tubuh agar selalu sehat

Contoh tanda petik yang dipergunakan untuk mengapit kata-kata yang berasal dari
pembicaraan.

Kura-kura masuk kekeranjang yang diberikan Elang. Keranjang tersebut ditutupi
dengan sayuran dan buah-buahan oleh istri Kura-kura sehingga Kura-kura tidak
terlihat. Elang segera bergegas terbang dengan membawa keranjang tesebut.
Elang menertawakan kebodohan Kura-kura. Kali ini, kura-kura mendegar sendiri
perataan dan perbuatan Elang tersebut. Betapa terkejut Elang setelah ia memakan
isi keranjang tersebut. Ia melihat Kura-kura keluar dari keranjang tersebut. Kura-
kura berkata,“ aku telah melihat persahabatan macam apa yang engkau tawarkan
padaku. Elang, betapa kecewanya aku. Baiklah antarkan aku kembali ke sarangku
dan persahabatan kita akan berakhir.“
Tema penggalan cerita teks fabel tersebut adalah ….
A. Penghianatan dalam persahabatan
B. Permusuhan dalam persahabatan
C. Keributan dalam persahabatan
D. Kebodohan dalam persahabatan

Kalimat kura-kura berkata,“ aku telah melihat persahabatan macam apa yang engkau

tawarkan padaku. Elang, betapa kecewanya aku. Baiklah antarkan aku kembali ke

sarangku dan persahabatan kita akan berakhir.“ menggunakan tanda petik yang

dipergunakan sebagai petikan langsung dari pembicaraan.

2.2 Pengertian Tes

Sudijono (2013: 66) menjelaskan secara harfiah, kata “tes” berasal dari bahasa

Perancis Kuno testum yang berarti “piring untuk menyisihkan logam-logam

mulia’. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan test yang diterjemahkan dengan

“tes”, “ujian”, atau “percobaan”. Secara istilah, ada beberapa pakar yang

mendefinisikan tes, pertama dikemukakan oleh Anne Anastasi (dalam Sudijono,

2013: 66) menjelaskan dalam karya tulisnya yang berjudul Psychological Testing,

yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang memunyai standar yang
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objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul

digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku

individu. Djiwandono (dalam Febriani, 2013: 42) menjelaskan tes sebagai alat,

prosedur, atau rangkaian kegiatan yang digunakan untuk memperoleh contoh

tingkah laku seseorang yang memberikan gambaran tentang kemampuannya

dalam suatu bidang ajaran tertentu.

Arikunto (2013: 66) menjelaskan tes merupakan alat atau prosedur yang

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara

dan aturan-aturan yang sudah ditentukan, sedangkan Masidjo (dalam Febriani,

2013: 42) menjelaskan tes hasil belajar adalah suatu tes yang mengukur prestasi

seseorang dalam suatu bidang sebagai hasil proses belajar yang khas, yang

dilakukan secara sengaja dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, keterampilan,

sikap, dan nilai. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpukan bahwa tes

adalah suatu alat atau prosedur yang sengaja digunakan untuk mengukur

kemampuan seseorang dalam bidang tertentu.

Setiap guru selalu berusaha untuk meningkatkan mute tes yang disusunnya.

Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan karena kecenderungan seseorang yang

beranggapan bahwa hasil karyanya adalah yang terbaik. Guru yang sudah

memiliki banyak pengalaman dalam mengajar maupun menyusun soal-soal tes,

belum sepenuhnya menyadari bahwa tes yang mereka buat masih belum

sempurna. Oleh karena itu, cara yang baik adalah secara jujur melihat hasil yang

diperoleh siswa.



43

Arikunto (2013: 219) menjelaskan secara teoritis, siswa dalam satu kelas

merupakan populasi atau kelompok yang keadaannya hiterogen. Dengan

demikian, maka apabila dikenai sebuah tes akan tercermin hasilnya dalam suatu

kurva normal. Sebagian besar siswa berada di daerah sedang, sebagian kecil

berada diekor kiri, dan sebagaian kecil yang lain berada di ekor kanan kurva.

Apabila keadaan setelah tes dianalisis tidak seperti yang diharapkan dalam kurva

normal, maka tentu ada “apa-apa” dengan soal tersebut. Jika seluruh siswa

memperoleh skor jelek, kemungkinan tes yang disusun guru terlalu sukar.

Sebaliknya jika seluruh siswa memperoleh skor baik, maka dapat dikatakan tes

yang disusun oleh guru mudah atau bahkan terlalu mudah.

Arikunto (2013: 220) menjelaskan ada 4 (empat) cara untuk menilai tes, antaralain

sebagai berikut.

1. Cara pertama meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun, kadang-

kadang dapat diperoleh jawaban tentang ketidakjelasan perintah atau bahasa,

taraf kesukaran, dan lain-lain keadaan soal tersebut.

2. Cara kedua adalah mengadakan analisis soal (item analysis). Analisis soal

adalah suatu prosedur yang sistematis, yang akan memberikan informasi-

informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun.

3. Cara ketiga adalah mengadakan checking validitas. Validitas yang paling

penting dari tes buatan guru adalah validitas kurikuler (content validity).

Untuk mengadakan checking validitas kurikuler, kita harus merumuskan

tujuan setiap bagian pelajaran secara khusus dan jelas sehingga setiap soal

dapat kita jodohkan dengan setiap tujuan khusus tersebut.
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4. Cara keempat adalah dengan mengadakan checking reliabilitas. Salah satu

indikator.

2.2.1 Bentuk-bentuk Tes

Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sengaja digunakan untuk mengukur

kemampuan seseorang, dalam dunia pendidikan tes sering digunakan pada akhir

pembelajaran dan tidak jarang digunakan pada awal pembelajaran. Jika ditinjau

dari pelaksanaannya, tes dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu tes tertulis,

tes lisan, dan tes perbuatan. Kemampuan yang bersifat kognitif dan yang bersifat

afektif diukur melalui tes tertulis maupuntes lisan, sedangkan tes perbuatan

lazimnya dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang bersifat psikomotor.

Tes tertulis memiliki beberapa kelebihan diantaranya: dapat mengetes peserta

yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, (2) peserta memiliki kesempatan

yang banyak untuk mempertimbangkan jawaban yang akan diberikan, dan (3)

tidak harus diawasi langsung oleh orang yang akan memberikan penilaian.

Kelemahannya yaitu tidak dapat segera diketahui hasilnya dan terbuka peluang

bagi peserta untuk melakukan kecurangan.

Sudijono (2013: 75) menjelaskan apabila ditinjau dari segi cara mengajukan

pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua

golongan yaitu tes tertulis dan tes lisan, sedangkan Sanusi (2013: 16) menjelaskan

alat penilaian bentuk tes dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni tes esai dan

tes objektif.
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1. Tes esai

Tes esai (tes uraian) adalah tes yang menuntut peserta untuk memberikan jawaban

berupa uraian. Tes esai berguna untuk mengukur hasil belajar yang kompleks,

seperti kemampuan menganalisis, mensintesis, memecahkan masalah,

mengevaluasi gagasan, mengemukakan pendapat, atau menerapkan sesuatu. Tes

esai dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni tes esai terikat (esai berstruktur)

dan tes esai bebas (esai tak berstruktur).

a. Tes esai terikat merupakan tes yang tidak memiliki alternatif jawaban yang

banyak.

Contoh.
1. Jelaskan morfem bebas dan morfem terikat!
2. Kemukakanlah contoh paragraf induktif!

b. Tes esai bebas adalah tes yang memiliki banyak kemungkinan jawaban. Tes

ini menuntut peserta untuk menghubungkan, menyusun, memprediksi, atau

mengevaluasi sesuatu.

Contoh.
1. Bagaimanakah pendapat Anda terhadap penggunaan bahasa

Indonesia yang tidak benar daam media masa? Jelaskan dengan
disertai alas an yang logis!

2. Mengapa sajak-sajak Chairil Anwar dipandang lebih berhasil
daripada sajak-sajak sebelumnya karya para pengarang Punjanga
Baru? Jelaskan!

2. Tes Objektif

Tes objektif merupakan tes yang hanya menuntut peserta untuk memberikan

jawaban secara singkat atau memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Tes

objektif dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni (1) benar-salah, (2) pilihan

berganda, (3) isian singkat, dan (4) menjodohkan.
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a. Tes Benar-Salah

Tes benar-salah (B-S) merupakan salah satu bentuk tes objektif yang terdiri atas

sebuah pernyataan.

Contoh.
1. B S Paragraf yang kalimat utamanya terletak diawal

paragraf disebut paragraf induktif.
2. B  S Kata tes jika mendapat afiks me- menjadi mengetes.

b. Tes Pilihan Berganda

Tes pilihan berganda dapat dibedakan menjadi lima tipe, yakni Tipe A:

melengkapi pilihan, (2) Tipe B: analisis hubungan sebab akibat, (3) Tipe C:

analisis kasus, (4) Tipe D: asosiasi berganda, (5) Tipe E: analisis diagram.

(a) Tipe A: Melengkapi Pilihan

Soal jenis ini terdiri atas pokok soal berupa pertanyaan yang belum lengkap

diikuti oleh 4 atau 5 alternatif jawaban.

Contoh.
Afiks ber- yang memiliki makna ‘memunyai’ terdapat pada kalimat
(A) Poni bersepeda ke sekolah.
(B) Nunuk bermaksud mengunjungi Nanik.
(C) Mereka berusaha semaksimal mungkin.
(D) Dewi berbelanja di pasar.
(E) Pono berkeringat semalam bertanding.

(b) Tipe B: Analisis Hubungan Sebab Akibat

Soal Tipe B terdiri atas pernyataan, kata sebab, dan alasan yang disusun secara

berurutan. Pernyataan dan alasan dapat memunyai hubungan sebab akibat dapat

pula tidak.

Contoh.
Kata kekuatan, kebersihan, dan kekayaan termasuk kata benda.

Sebab
Konfiks ke-…-an berfungsi membentuk kata benda

Sanusi (2013: 26)
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(c) Tipe C: Analisis Kasus

Soal Tipe C didahului oleh kasus yang perlu dianalisis.Kasus tersebut dapat

berupa kutipan cerita, peristiwa, puisi atau sejenisnya.

Contoh.
Karena kasih-Mu
Engkau tentukan waktu
Sehari lima kali kita bertemu

(Amir Hamzah)
Puisi di atas bertemakan ….
(A) Kemanusiaan
(B) Percintaan
(C) Ketuhanan
(D) Keindahan alam
(E) Kasih sayang

(d) Tipe D: Asosiasi Berganda

Soal Tipe d memiliki jawaban yang benar bisa hanya satu, bisa dua, bisa tiga,

bahkan semua bisa benar.

Contoh.
Kalimat yang efektif adalah ….
(A) Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.
(B) Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
(C) Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.
(D) Atas perhatian Saudara, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih.

(e) Tipe E: Analisis Diagram.

Soal Tipe E atau analisis diagram seperti tabel, gambar, grafik, dan peta. Mula-

mula, dikemukakan sebuah diagram, setelah itu disusul dengan pertanyaan yang

mempermasalahkan sesuatu yang terdapat di dalam diagram tersebut.

Contoh.

No. Judul Novel Penulis Pelaku Utama
1
2
3
4
5

Karmila
Kemarau
Salah Pilih
Pengakuan pariyem
Tirai Menurun

Marga T.
A. A. Navis
N. St. Iskandar
Linus Suryadi
Nh. Dini

Rasmani
Sutan Duano
Mariati
Cokro Sentono
Sumirat
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Berdasarkan tabel di atas, yang benar adalah
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

c. Tes Isian Singkat

Tes isian singkat merupakan salah satu bentuk tes objektif yang terdiri atas

pernyataan-pernyataan yang dihilangkan sebagian unsurnya. Tes isian singkat

dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni bentuk melengkapi dan prosedur

klose.

(a) Bentuk Melengkapi

Tes bentuk melengkapi disusun kalimat per kalimat.

Contoh.
Petunjuk
Isilah bagian yang kosong dengan jawaban yang tepat. Jawaban
dinyatakan pada lembar jawaban yang disediakan.
Soal
a. Mereka pasti akan bermain sebaik-baiknya dan memberi perlawanan

ketat adalah contoh kalimat majemuk ….
b. Afiks ke- … -an dalam kebahagiaan berfungsi sebagai ….

(b) Prosedur Klose

Prosedur Klose adalah bentuk tes berupa wacana yang tidak lengkap. Tugas

peserta adalah mengisi bagian yang dihilangkan dengan kata yang tepat.

Contoh.
Petunjuk
Isilah setiap bagian yang dikosongkan dengan kata-kata yang tepat.
Jawaban dinyatakan pada lembar jawaban yang disediakan.

Adegan Teror
Kami petikkan aadegan ketika gerombolan G-S30- S/PKI menyerbu brutal
ke kediaman Pak Nas di Jalan Teuku Umar. Dini hari, tanggal 30
September 1965, datang sepasukan Cakrabirawa menyampaikan kabar
bahwa Pak Nas disuruh menghadap Presiden Soekarno, pada saat
memasuki halaman rumah, mereka menyergap petugas jaga dan setiap
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gerakan kecil dari penjaga di jawab mereka dengan tembakan ke atas dan
kesamping. Lima belas (1) … berhasil masuk kedalam rumah. Ibu Nas (2)
… terbangun membuka pintu kamar dan melihat pasukan Cakrabirawa
yang siap menembak. Ia curiga (3) … menutup pintu kembali. Pak Nas,
(4) … ingin tahu, membuka pintu. Ketika pintu (5) …, moncong senjata
memuntahkan peluru. Ibu Nas (6) … menutu pintu, menguncinya, dan
tegak menahan pintu. Peluru berdesingan (7) … pintu, tetapi Pak Nas tidak
kena karena ia bertiarap.

d. Menjodohkan

Pada tes menjodohkan terdapat dua pernyataan yaitu pernyataan pokok dan

jawaban.

Contoh.
Petunjuk
Isilah bagian yang kosong (….) pada kelompok A dengan kata yang tepat
dari kelompok B.

No. A B
1.

2.

Kalimat mereka bernyanyi tidak dapat
dikurangi lagi unsur-unsurnya karena telah
merupakan kalimat ….
Dewi pergi setelah membenahi pekerjaan
rumah adalah contoh kalimat …

a. Verba
b. setara
c. inti
d. mayor
e. nominal

2.2.2 Ciri- ciri Tes Hasil Belajar yang Baik

Sudijono (2013: 93) menjelaskan ada empat ciri atau karakteristik yang harus

dimiliki oleh tes hasil belajar, sehingga tes tersebut dinyatakan sebagai tes yang

baik, yaitu (1) valid, (2) reliabel, (3) objektif, dan (4) praktis.

a. Valid

Kata valid sering diartikan dengan: tepat, benar, shahih, absah. Sebuah tes

dikatakan telah memiliki validitas apabila tes tersebut dengan cara tepat, benar,

shahih atau absah telah dapat mengungkapkan atau mengukur apa yang

seharusnya diungkap atau diukur lewat tes tersebut.
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b. Reliabel

Kata reliabel sering diterjemahkan dengan keajegan atau kemantapan. Sebuah tes

dikatakan reliabel apabila hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan

menggunakan tes tersebut secara berulangkali terhadap subjek yang sama,

senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama atau sifatnya ajeg dan stabil.

Terdapat tiga pendekatan untuk mengetahui sebuah tes hasil belajar apakah telah

memiliki reliabilitas yang tinggi ataukah rendah, yakni (1) pendekatan single test,

(2) pendekatan tes retest, (3) pendekatan alternate forms.

c. Objektif

Sebuah tes dapat dikatakan objektif apabila tes tersebut disusun dan dilaksanakan

menurut apa adanya. Istilah “apa adanya” mengandung pengertian bahwa materi

tes tersebut adalah bersumber dari materi atau bahan pelajaran yang telah

diberikan sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan.

d. Praktis dan Ekonomis

sebuah tes bersifat praktis apabila tes hasil belajar tersebut dapat dilaksanakan

dengan mudah, karena tes itu bersifat sederhana dan lengkap. Sedangkan bersifat

ekonimis apabila tes hasil belajar tersebut tidak memakan waktu yang panjang dan

tidak memerlukan tenaga serta biaya yang banyak.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Arikunto (2010: 3)

menjelaskan  penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam

bentuk laporan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis, kemudian

dideskripsikan berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dalam naskah soal

untuk mendapatkan gambaran tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam soal

ujian buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP semester ganjil tahun

2015/2016.

3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah soal ujian buatan guru MGMP bahasa Indonesia

SMP semester ganjil tahun 2015/2016 di Kabupaten Pringsewu yang berjumlah

50 butir soal.

3.3  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang dokumentasi
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soal ujian buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP semester ganjil tahun

2015/2016.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut.

1. Melakukan kegiatan analisis data yang meliputi (a) identifikasi, (b) klasifikasi,

dan (c) kodefikasi data. Identifikasi data ialah menyeleksi kegiatan data , dari

segi tepat atau tidaknya pemakaian bahasa Indonesia dalam penulisan soal.

Klasifikasi data ialah memilah dan mengelompokkan data dengan tabel

sebagai berikut.

Tabel 3.1 Indikator Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penulisan Soal

No. Indikator Deskriptor

1. Penggunaan
Kalimat

Kalimat yang digunakan dalam soal harus memiliki syarat
sebagai berikut.
a. Kesatuan dan kesepadanan meliputi subjek (S) dan predikat

(P), kata penghubung intrakalimat dan antarkalimat.
b. Kesejajaran
c. Penekanan meliputi penempatan inti pernyataan pada awal,

pengulangan kata yang dianggap penting, penggunaan
pernyataan pertentangan, penggunaan partikel lah, kah, dan
pun.

d. Kehematan dalam mempergunakan kata meliputi
pengulangan subjek kalimat, hiponim dihindarkan,
penghilangan bentuk yang bersinonim, penghilang makna
jamak yang ganda, pemakaian kata depan dari dan daripada.

e. Kevariasian meliputi variasi panjang pendek kalimat dan
variasi bentuk aktif dan pasif.

2. Penggunaan
Kata

Penggunaan kata dalam soal adalah sebagai berikut.
a. Pilihan kata (diksi): ketepatan, kesaksamaan, dan kelaziman.
b. Makna kata meliputi makna leksikal dan gramatikal.
c. Penulisan kata (kata depan di, ke, dan dari, gabungan kata,

kata ulang).
3. Penggunaan

Gaya dan
Nada

Penggunan gaya dan nada dalam soal adalah sebagai berikut.
a. Gaya pernyataan soal (jujur, singkat, jelas, tepat, sederhana,

dan menarik).
b. Nada pernyataan soal meliputi nada berita, nada tanya, dan

nada perintah.
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No. Indikator Deskriptor

4. Penggunaan
Ejaan

Penggunaan ejaan dalam soal adalah sebagai berikut.
a. Huruf kapital.
b. Huruf kecil.
c. Tanda seru.
d. Tanda titik dan tanda elipsis.
e. Tanda koma.
f. Tanda kurung.
g. Tanda petik.

Sumber: Safari (2002: 3)

2. Melakukan perbaikan terhadap soal yang tidak tepat dalam soal ujian buatan

guru MGMP bahasa Indonesia SMP semester ganjil tahun 2015/2016.

3. Melakukan penarikan simpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam

soal ujian buatan guru MGMP bahasa Indonesia SMP semester ganjil tahun

2015/2016.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, penggunaan kaidah bahasa

Indonesia dalam soal ujian semester ganjil buatan guru MGMP Bahasa Indonesia

SMP tahun 2015/2016 dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Penggunaan kalimat dalam soal ujian semester ganjil buatan guru MGMP

Bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016 masih tidak efektif. Ketidakefektifan

tersebut meliputi aspek kesatuan dan kesepadanan, kesejajaran, penekanan,

kehematan, dan kevariasian. Kesalahan penggunaan kalimat paling banyak

ditemukan pada aspek kehematan, misalnya pada kalimat soal “Tema penggalan

teks cerita fabel tersebut adalah”. Kata fabel mengandung konsep cerita

binatang sehingga penggunaan kata cerita yang mendahului kata fabel

sebaiknya ditiadakan.

2. Penggunaan kata dalam soal ujian semester ganjil buatan guru MGMP Bahasa

Indonesia SMP tahun 2015/2016 masih terdapat kesalahan. Kesalahan

penggunaan kata ditandai oleh pilihan kata, makna kata, dan penulisan kata.

Pilihan kata menjadi aspek yang paling banyak dijumpai kesalahannya.

3. Penggunaan gaya dan nada dalam soal ujian semester ganjil buatan guru MGMP

Bahasa Indonesia SMP tahun 2015/2016 masih ada yang belum tepat. Belum
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tepatnya penggunaan gaya dan nada paling banyak dijumpai pada aspek gaya

pernyataan soal yaitu menarik. Terdapat pada pernyataan soal nomor 6 “Struktur

kutipan teks cerita fabel tersebut adalah bagian”. Pernyataan soal tersebut sama

dengan pernyataan soal nomor 2 dan 4 sehingga timbul ketidakmenarikan dalam

soal.

4. Penggunaan ejaan dalam soal ujian semester ganjil buatan guru MGMP Bahasa

Indonesia SMP tahun 2015/2016 masih terdapat penggunaan yang salah.

Kesalahan penggunaan ejaan meliputi penggunaan huruf (huruf kapital dan

huruf kecil) dan penggunaan tanda baca (tanda seru, tanda koma, tanda titik dan

tanda elipsis, tanda kurung, dan tanda petik). Ditinjau aspek-aspek tersebut,

kesalahan penggunaan paling banyak terdapat pada tanda seru dan tanda elipsis,

contohnya pada soal “Bacalah kutipan cerita fabel berikut untuk menjawab soal

no 1 dan 2 !”, seharusnya penulisan tanda seru ( ! ) ditulis serangkai dengan kata

yang mengikutinya (tidak diberi jarak).

5.1 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat

dikemukakan sebagai berikut.

1. Kepada tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk memilah,

memilih, dan mengoreksi penggunaan kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan

soal yang dibuat oleh guru mata pelajaran.

2. Kepada guru pembuat soal dapat membuat soal yang baik dan benar,

menyempurnakan atau memperbaiki kualitas soal yang kurang baik, khususnya

dalam penulisan ejaan yang salah yaitu kesalahan penggunaan tanda seru dan

tanda elipsis.



151

DAFTAR PUSTAKA

Akhadiah, Sabarti. dkk. 1988. Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia.
Jakarta: Erlangga.

Arifin, E. Zaenal. dan Tasai, S. Amran. 2010. Cermat Berbahasa Indonesia untuk
Perguruan Tinggi. Jakarta: Akademika Pressindo.

Arikunto, Suharsimi. 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2. Jakarta:
Bumi Aksara.

Febriani, Anita. 2013. “Penggunaan Kaidah Bahasa Indonesia dalam Penulisan Soal
Ulangan Semester Ganjil Kelas V SD Negeri 2 Rawa Laut Tahun Ajaran
2012/ 2013”. Bandar Lampug: Universitas Lampung.

Fuad, M. dkk. 2005. Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Ilmiah. Bandar
Lampung: Universitas Lampung.

Hermawan, W. dkk. 1995. Pembinan Bahasa Indonesia Nasional. Bandar
Lampung: Universitas Lampung.

Indonesia, Forum Tentor. 2014. Top No. 1 SBMPTN Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (IPC, Saintek, Soshum). Jakarta: Bintang Wahyu.

Putrayasa, Ida Bagus. 2007. Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika).
Singaraja: PT Refika Aditama.

Safari. 2002. Kaidah Bahasa Indonesia dalam Penulisan Soal. Jakarta: CV Roda
Pengetahuan.

Samhati, Siti. dkk. 2013. Bahasa Indonesia Dalam Karya Tulis Ilmiah. Bandar
Lampung: Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Pembelajaran (UPTPP).

Sanusi, A. Effendi. 2013. Penilaian Pengajaran Bahasa dan Sastra. Bandar
Lampung: Universitas Lampung.

Sudijono, Anas. 2013. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.



152

Suyanto, Edi. 2011. Membina, Memelihara, dan Menggunakan Bahasa Indonesia
Secara Benar. Yogyakarta: Ardana Media.

Universitas Lampung. 2012. Format penulisan Karya Ilmiah. Bandar Lampung:
Universitas Lampung.

Waridah, Ernawati. 2015. Ejaan yang Disempurnakan dan Seputaran Kebahasaan
Indonesia. Bandung: Ruang Kata.

Widyamartaya. A. 1990. Seni Menggayakan Kalimat (Bagaimana
Mengembangkan, Mengefektifkan, dan Mencitarasakan Kalimat).
Yogyakarta: Kanisius.


	halaman awal.pdf
	BAB I II III IVV FIX.pdf

