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Ciri-Ciri Bahasa Indonesia 

 Ragam Ilmiah 

Bahasa Indonesia ragam baku 

Penggunaan kalimat efektif  

Menghindari bentuk bahasa yang 
bermakna ganda 

Penggunaan kata dan istilah yang 
bermakna lugas 

Menghindari bentuk persona 

Adanya keselarasan antarproposisi dan 
antarparagraf (kuntarto, Niknik.2007:6) 



Ciri-ciri Bahasa Baku 

Menggunakan gramatikal secara eksplisit 

dan konsisten 

Menggunakan imbuhan secara lengkap 

Menggunakan kata ganti resmi, kata baku, 

dan EYD 

Menghindari unsur kedaerahan  

(Kuntarto, Niknik.2007:5) 



Kalimat Efektif 

Kalimat yang memenuhi kriteria jelas, 

sesuai kaidah, ringkas, dan enak dibaca 

(Arifin, 1998:84) 



Ciri-Ciri Kalimat Efektif 
Keutuhan, kesatuan, kelogisan, atau 
kesepadanan makna dan struktur 

Kesejajaran bentuk kata, dan (atau) 
struktur kalimat secara gramatikal 

Kefokusan pikiran sehingga mudah 
dipahami 

Kehematan penggunaan unsur kalimat 

Kecermatan dan kesantunan 

 kevariasian kata, dan struktur sehingga 
menhasilkan kesegaran bahasa (Widjono, 
2005:148)   



Keutuhan: adanya kesepadanan 

struktur dan makna kalimat 

(minimal S P) 

Contoh:  

 Jika guru tidak berusaha terus-menerus 

untuk meningkatkan diri, akan terkena sanksi 

secara moral dan profesional. (S)   

Jika guru tidak berusaha terus-menerus 

untuk meningkakan diri, dia akan terkena 

sanksi secara moral dan profesional. (B) 



Kesejajaran: kesamaan bentuk 

kata yang digunakan secara 

konsisten atau penggunaan  

Contoh:  

 Penelitian ini memerlukan sifat sabar, 

keuletan, dan kesungguhan. (S) 

Penelitian ini memerlukan kesabaran, 

keuletan, dan kesungguhan. (B)  



Kefokusan:fokus pada pesan 

utama  

Contoh:  

 Sulit ditingkatkan kualitas dan 

profesionalitas  guru di Indonesia ini jika 

tanpa kesadaran dari masing-masing 

guru. (S) 

Kualitas dan profesionalitas guru sulit 

ditingkatkan jika tanpa kesadaran masing-

masing guru. (B) 



Kehematan: menghindari 

pemborosan kata. 

Contoh:  

 Peneliti dan kolaborator saling bantu 

membantu dalam melakukan observasi 

kelas. (S) 

Peneliti dan kolaborator saling bantu 

dalam melakukan observasi kelas. (B) 



Kecermatan dan Kesantunan 

Contoh:  

 Menurut pendapat penulis hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa prestasi anak-anak TK 
Pertiwi meningkat setelah diterapkan metode 
reward and punishment. (S)  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi 
anak-anak TK Pertiwi meningkat setelah 
diterapkan metode reward and punishment. 
(B) 



Paragraf Ideal 

 
Syarat Paragraf Ideal: 

 Kesatuan  

 kepaduan  

 kelengkapan 


