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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah, Modul untuk Mata Kuliah Dasar Umum Bahasa Indonesia telah 

terselesaikan dalam waktu singkat. Pembuatan modul MKDU Bahasa Indonesia 

ini memang tidak membutuhkan waktu yang lama, sebab materi-materi 

perkuliahan umum Bahasa Indonesia banyak ditemukan di luaran, namun bukan 

berarti tingkat keorisinalan modul ini dipertanyakan. Banyak materi, banyak 

sumber, akan semakin memperbanyak informasi dan pengetahuan seputar 

kebahasaindonesiaan khususnya untuk mahasiswa semester awal yang nantinya 

harus menempuh mata kuliah ini selama satu semester. 

 

Mata kuliah Bahasa Indonesia sering sekali diremehkan, dianggap hanya sebagai 

pemenuhan kewajiban, tanpa menganalisis secara utuh bahwa kegunaan mata 

kuliah ini tidak hanya nilai pada akhir semester, namun berguna untuk membantu 

mengerjakan tugas akhir maupun dalam berkomunikasi secara akademis dalam 

lingkungan kampus. Menembuh mata kuliah ini selama satu semester yang berarti 

enam belas kali pertemuan tentu tidak akan cukup mempelajari Bahasa Indonesia 

secara penuh. Lingkup bahasa paling kecil seperti kata, sebetulnya membutuhkan 

waktu satu semester. Begitu pula dengan materi kalimat dan paragraf dan lainnya, 

termasuk mempelajari tentang awal terbentuknya Bahasa Indonesia. 

 

Modul ini tentu jauh dari kata sempurna, maka, saran dan kritik sangat dibutuhkan 

guna perbaikan-perbaikan modul akan dating. Akhirnya, disampaikan terima 

kasih tiada hingga kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 

Agustus 1945 Banyuwangi, Kepala Program Studi Manajemen, segenap struktural 

Fakultas Ekonomi, para dan peserta didik, juga semua sivitas akademika 

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. 

 

      Banyuwangi, 14 Agustus 2020 

      Penyusun, 

       

      Muttafaqur Rohmah, M. Pd. 
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Petunjuk Penggunaan Modul 

 

 

Modul ini dibuat sesederhana mungkin agar mudah dimengerti oleh para 

penggunana, yakni mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 

Banyuwangi. 

Cara penggunaan modul ini; 

1. Ikuti arahan dosen pada pengarahan awal 

2. Gali informasi sebanyak-banyaknya tidak hanya dalam modul ini saja 

3. Pada modul ke-2 dan seterusnya terdapat bagian Bahan Diskusi Pertemuan 

Berikutnya sebelum membuka lembar materi baru. Pada bagian tersebut 

dimaksudkan agar mahasiswa mempunyai gambaran awal mengenai materi 

yang akan dipelajari dan didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. 

Kemudian pada tiap akhir materi terdapat penguatan materi yang berupa 

tugas yang harus dikerjakan dan diserahkan dosen langsung seusai 

perkuliahan selesai, namun pada situasi pandemi seperti sekarang ini 

menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi mahasiswa dan dosen yang 

bersangkutan 

4. Modul hanya sejumlah delapan, namun akan disesuaikan dengan empat 

belas kali pertemuan 

5. Informasi-informasi dalam modul ini berupa rangkuman secara umum saja, 

maka mahasiswa dituntut untuk membaca dan menggali informasi baik dari 

dosen pengampu, buku, maupun informasi dari manapun.  
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ISI MODUL 

 

DESKRIPSI MATA KULIAH: Mata kuliah ini mengkaji tentang kaidah-kaidah 

kebahasaindonesiaan dalam berkomunikasi dan mengaplikasikannya dalam situasi 

ilmiah. Penekanan dalam mata kuliah dasar umum ini adalah aplikasi penulisan 

karya tulis ilmiah sehingga memudahkan mahasiswa dalam pembuatan PKM 

(Program Kreativitas Mahasiswa) dan penulisan skripsi.  

  

CAPAIAN PEMBELAJARAN: mahasiswa mampu menjelaskan kaidah 

penggunaan bahasa Indonesia dan mampu menggunakannya dengan baik dan 

benar, sehingga mampu mempraktikan penggunaan bahasa Indonesia dalam 

komunikasi lisan maupun tulisan (karya tulis ilmiah). 

 

MATERI/ KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Materi Pembelajaran: 

Penjelasan perkembangan bahasa Indonesia, ketepatan penggunaan ejaan, 

kesesuaian dengan tata kalimat bahasa Indonesia, kebenaran pengolahan kalimat 

efektif, tata ejaan, kata, kalimat, dan paragraf, kesesuaian penulisan surat dengan 

kaidah penulisan surat resmi, kejelasan perencanaan KTI, kesesuaian dengan 

kaidah sistematika dan  kerangka karangka, kejelasan dan ketepatan susunan/ 

sitematika PKM, penulisan surat resmi KTI dan PKM. 

Kegiatan Pembelajaran: 

Kegiatan pembelajaran awal ini mahasiswa dan dosen berdiskusi mengenai 

pembelajaran dan tata teknis/ kontrak pembelajaran selama satu semester, 

kemudian mahasiswa dan dosen melanjutkan diskusi mengenai pengenalan kali 

pertama Bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan sedikit penjelasan dosen dan 

diskusi bersama mahasiswa. Pertemua pertama hingga sebelum ujian tengah 

semester berlangsung teori-teori mengenai Bahasa Indonesia banyak dibahas, 

sedang pada pertemuan setelah ujian tengah semester mahasiswa akan 

mempraktikkan dan mempresentasikan hasil diskusi teori-teori yang telah mereka 

dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Pada pembelajaran offline interaksi 

mahasiswa dan dosen dapat berlangsung seperti kuliah pada umumnya, namun 
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dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka mau tidak mau pola dan 

proses pembelajaran melalui jaringan/ daring (dalam jaringan) disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan mahasiswa, begitu pula dengan presentasi mahasiswa 

yang sedianya dilaksanakan secara langsung harus dilaksanakan secara online, 

baik melalui whatsapp, live Instagram, google meet, zoom meeting, dan media 

online lainnya.  
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MODUL 1 

TENTANG KITA  

(BAHASA INDONESIA) 

 

 

Sebuah Pendahuluan 

Mengapa ditulis kita, tidak langsung saja pada diksi Bahasa Indonesia?! 

Bukanlah itu akan lebih mengena pada intinya?! Apa salah dan dosa kita?! 

Banyak! Salah satunya kita tidak mengenal dengan benar bagaimana bangsa ini 

berdiri, bagaimana bangsa ini memiliki bahasa yang berdiri tegak penuh 

kepercayaan di antara beragam bahasa di dunia. 

Kita tidak tahu bahwa bahasa kita ini menjadi bahasa Negara kedua di 

Vietnam, dipelajari secara khusus dan mendalam di Korea, menjadi mata kuliah 

pilihan di beberapa kampus di Australia, itulah mengapa kita menjadi bersalah, 

menjadi salah satu tersangka utama yang wajib menjalani hukuman untuk 

mempelajari bahasa kita sendiri, awalnya berat seperti benar-benar menjalani 

hukuman, dan selayaknya tersangka yang ingin hukumannya dikurangi maka 

bersegeralah untuk mempelajari bahasa Indonesia! Bisa dimulai dari belajar 

tentang sejarah bahasa kita ini. Ada beberapa peristiwa penting sehingga sampai 

pada bahasa kesatuan Bahasa Indonesia. 

 

Studi Lanjutan: Sejarah Bahasa Indonesia (badan bahasa kemendikbud) 

Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain, 

menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa 

Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu 

sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan (lingua franca) bukan hanya di 

Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. 

Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti 

yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit 

berangka tahun 683 M (Palembang), Talang Tuwo berangka tahun 684 M 

(Palembang), Kota Kapur berangka tahun 686 M (Bangka Barat), dan Karang 

Brahi berangka tahun 688 M (Jambi).  
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Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu Kuna. Bahasa 

Melayu Kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya karena di Jawa 

Tengah (Gandasuli) juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 M dan di Bogor 

ditemukan prasasti berangka tahun 942 M yang juga menggunakan bahasa 

Melayu Kuna.  

Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa 

kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Budha. Bahasa Melayu juga 

dipakai sebagai bahasa perhubungan antarsuku di Nusantara dan sebagai bahasa 

perdagangan, baik sebagai bahasa antarsuku di Nusantara maupun sebagai bahasa 

yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. 

Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, I-Tsing, yang belajar agama Budha di 

Sriwijaya, antara lain, menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama 

Koen-louen (I-Tsing:63,159), Kou-luen (I-Tsing:183), K’ouen-louen (Ferrand, 

1919), Kw’enlun (Alisjahbana, 1971:1089). Kun’lun (Parnikel, 1977:91), K’un-

lun (Prentice, 1078:19), yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud 

Koen-luen adalah bahasa perhubungan (lingua franca) di Kepulauan Nusantara, 

yaitu bahasa Melayu.  

Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari 

peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis, seperti tulisan pada 

batu nisan di Minye Tujoh, Aceh, berangka tahun 1380 M, maupun hasil susastra 

(abad ke-16 dan ke-17), seperti Syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, 

Sejarah Melayu, Tajussalatin, dan Bustanussalatin. Bahasa Melayu menyebar ke 

pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah 

Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai 

bahasa perhubungan antarpulau, antarsuku, antarpedagang, antarbangsa, dan 

antarkerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu 

dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan 

bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di 

wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. 

Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa 

Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu 

pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. 
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Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan 

mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. 

Komunikasi antarperkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa 

Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan 

secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi 

bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 

1928). 

 

Peristiwa Penting (Mengapa Bahasa Melayu?!)  

Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak awal terbentuknya bahasa 

Indonesia. Pada waktu itu para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul 

untuk rapat; mau dibawa ke mana bahasa kita ini?! Di antara keriuhan segala 

bentuk kegaduhan yang tumpah jadi satu di Kongres Pemuda pada saat itu. 

Awal penciptaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah 

Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut. Di sana, pada Kongres Nasional 

kedua di Jakarta, dicanangkanlah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

untuk negara Indonesia pascakemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya 

sendiri, Jawa (yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu), namun 

beliau memilih Bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari Bahasa Melayu yang 

dituturkan di Riau. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan Negara 

Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

- Jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau puak lain di Republik 

Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan puak 

(golongan) mayoritas di Republik Indonesia. 

- Bahasa Jawa jauh lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan bahasa 

Melayu Riau. Ada tingkatan bahasa halus, biasa, dan kasar yang 

dipergunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun 

pangkat. Bila pengguna kurang memahami budaya Jawa, ia dapat 

menimbulkan kesan negatif yang lebih besar. 

- Bahasa Melayu Riau yang dipilih, dan bukan Bahasa Melayu Pontianak, 

atau Banjarmasin, atau Samarinda, atau Maluku, atau Jakarta (Betawi), 

ataupun Kutai, dengan pertimbangan pertama suku Melayu berasal dari 
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Riau, Sultan Malaka yang terakhirpun lari ke Riau selepas Malaka direbut 

oleh Portugis. Kedua, ia sebagai lingua franca, Bahasa Melayu Riau yang 

paling sedikit terkena pengaruh misalnya dari bahasa Tionghoa Hokkien, 

Tio Ciu, Ke, ataupun dari bahasa lainnya. 

 

Berikut salah satu mindmap yang dapat memudahkan untuk mengerti alur sejarah 

bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar  

Sudah barang tentu mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar adalah tugas kita bersama, dan tujuan mempelajari dan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah untuk menjadi 

manusia Indonesia seutuhnya, tapi tahukan Anda bagaimana bahasa Indonesia 

yang baik itu? Dan bagaimana pula bahasa Indonesia yang benar itu? Bagaimana 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat dengan 

keragamannya? 

Bahasa dapat dikatakan baik apabila maknanya dapat dipahami oleh lawan 

bicara dan ragamnya sudah sesuai dengan situasi pada saat bahasa itu digunakan 

sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa dengan ragam formal yang mengikuti 

kaidah bahasa baku (Finoza, 1993: 13). 

BI BM B. Austronesia 

Lingua Franca 

Melayu Tinggi Melayu Pasar 

Sumpah Pemuda 281028 
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PENUGASAN 1 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Setelah Anda membaca Tentang Bahasa Indonesia, apa yang Anda 

dapatkan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 



12 

 

PENUGASAN 2 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Kemudian jabarkan menurut konsep 5 W + 1 H mengenai bahasa Indonesia! 

What  – apa bahasa Indonesia itu? 

Why  – mengapa harus mempelajari bahasa Indonesia? 

When  – kapan harus mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia? 

Where  – di mana harus menggunakan bahasa Indonesia? 

Who  – siapa yang harus menggunakan dan mempelajari bahasa Indonesia? 

how  – bagaimana mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN AWAL BAB EJAAN  

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Bahan Diskusi Pertemuan Berikutnya 

Konsep Ejaan 

 

1. Pelajari ejaan dari berbagai sumber! 

2. Tuliskan konsep ejaan yang Anda ketahui pada isian berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………...……………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………
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MODUL 2 

KONSEP EJAAN 

 

 

 

 

 

a. Cara menggambarkan  bunyi 

b. Hubungan antarlambang bahasa 

c. Penulisan huruf 

d. Penulisan kata 

e. Pemakaian tanda baca     

  

a. Ch. A. Van Ophujsen – u; oe 

b. Soewandi (Republik) – k; ‘ 

c. EYD – ejaan yang 

disempurnakan 

  

Bahasa Indonesia dan ejaan terhubung sangat erat, sebab bisa dikatakan 

penentu sebuah bahasa adalah kaidah ejaan, termasuk nantinya adalah penaataan 

struktur dan segala hal yang terkait dengan bahasa itu sendiri. Dalam bab ini kita 

akan mengulas ejaan yang sebelumnya telah Anda rangkum. Secara garis besar 

ejaan berhubungan dengan bunyi, tata cara penulisan huruf, kata, serta pemakaian 

tanda baca dalam penulisan bahasa Indonesia. 

Ejaan yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah EYD; ejaan yang 

disempurnakan, yang diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972. Kali pertama 

bahasa Indonesia menggunakan Ejaan van Ophuijsen (nama seorang guru besar 

Belanda yang juga memerhatikan bahasa Indonesia) yang digunakan lebih dari 46 

tahun sejak tahun 1901 oleh pemerintah Belanda yang berkuasa pada masa itu, 

lebih lama dari Ejaan Republik (ejaan yang digunakan kali kedua).  
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PENUGASAN 1 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Setelah mendapat tambahan informasi mengenai ejaan, apa yang dapat 

Anda simpulkan mengenai ejaan? Tuliskan dalam isian berikut ini! 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN 2 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Perbaiki soal-soal berikut ini sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan, 

kemudian pilihlah jawaban yang paling benar! (Soal Ejaan 1) 

 

 

1. Berita itu muncul dalam surat kabar Indonews 

Penulisan untuk nama surat kabar yang berhuruf miring pada kalimat tersebut 

yang benar adalah  

a. berita itu muncul dalam surat kabar indonews 

b. berita itu muncul dalam surat kabar Indonews 

c. Berita itu muncul dalam surat kabar Indonews 

2. Penulisan pada pemakaian koma yang benar yaitu  

a. Saya membeli kertas, pena dan tinta 

b. saya membeli kertas, pena, dan tinta 

c. SAYA membeli kertas, pena dan tinta 

3. Sang Sapurba mendengarkan bunyi gemerisik. 

Pemakaian tanda kurung siku […] pada kata yang bergaris bawah yang benar 

adalah 

a. Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik 

b. Sang sapurba mend[e]ngar bunyi gemerisik 

c. Sang sapurba men[d]engar bunyi gemerisik 

4. Kosakata lagu daerah Banyuwangi. 

Pemenggalan kata yang bergaris bawah sesuai EYD adalah   

a. Kosa kata lagu daerah Banyuwangi 

b. Kosakata lagu daerah Banyuwangi 

c. Ko-sakata lagu daerah Banyuwangi 

5. Kosakata asing arkhais. 

Penulisan kata bercetak tebal berdasarkan EYD adalah   

a. Kosakata asing arkais. 
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b. Kosa kata asing arkhais 

c. Kosakata asing arkha-is 

 

6. Mandeskripsikan makna leksikal 

Penulisan kata yang benar bercetak tebal tersebut adalah  

a. Mindiskripsikan makna leksikal 

b. Mendiskripsi kan makna leksikal 

c. Mendiskripsikan makna leksikal 

7. Habis gelap terbitlah terang 

Penulisan kalimat judul tersebut yang benar menurut EYD adalah  

a. HABIS GELAP TERBITLAH TERANG 

b. HABIS GELAP TERBITLAH TERANG 

c. HABIS GELAP TERBITLAH TERANG 

8. Negara itu telah mengalami empat kali kudeta. 

Kalimat tersebut penulisan ungkapan asing yang digaris bawah yang benar 

yaitu   

a. Negara itu telah mengalami empat kali Kudeta 

b. Negara itu telah mengalami empat kali KUDETA 

c. Negara itu telah mengalami empat kali kudeta 

9. Penulisan bentuk ulang yang benar menurut EYD adalah   

a. Gedung-gedung tinggi 

b. Sesekali waktu 

c. Rumah” warga 

10. Penulisan partikel pada kalimat berikut ini yang benar yaitu  

a. Bacalah buku itu baik-baik! 

b. Baca lah buku itu baik-baik! 

c. Baca_lah buku itu baik-baik! 

11. Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. 

Kalimat tersebut untuk penulisan kata sang yang benar adalah  

a. itu marah sekali kepada sang Kancil 

b. HARIMAU itu marah sekali kepada sang kancil 

c. Harimau itu marah sekali kepada Sang Kancil 
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12. Kalimat pernyataan pemakaian tanda titik yang benar berikut ini yaitu 

a. Dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 

b. Desa itu berpenduduk 24.200 orang. 

c. Penduduk Jakarta lebih dari 11000 orang 

13. Penulisan ejaan yang benar pada kalimat tersebut adalah   

a. Kata ibu, “saya gembira sekali.” 

b. Kata Ibu, “Saya gembira sekali.” 

c. Kata ibu, “saya gembira Sekali”. 

14. Pemakaian tanda koma yang benar pada kalimat  

a. Wah begitu indah!. 

b. O, begitu? 

c. Mengapa kau diam. Dik? 

15. Penulisan pada tanda titik dua yang tepat adalah   

a. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup atau mati 

b. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan;” hidup atau mati.” 

c. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan_ hidup atau mati. 

16. Hari sudah malam anak- anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli 

ayahnya. 

Perhatikan kalimat tersebut untuk penulisan tanda baca kalimat yang tepat 

adalah  

a. Hari sudah malam; anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli 

ayahnya. 

b. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli 

ayahnya. 

c. Hari sudah malam: anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli 

ayahnya. 

17. Kalimat yang sesuai dengan tanda baca kurung yaitu   

a. Anak itu tidak memiliki KTP (kartu tanda penduduk) 

b. Anak itu tidak memiliki (KTP) 

c. Anak itu tidak memiliki (Kartu tanda penduduk) 

18. Penulisan gelar pada kalimat berikut ini yang benar adalah   

a. Suryani, M.Hum. 
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b. Fulan M.Hum. 

c. Diah: S.Si 

19. Dia kan sudah kusurati kan bukan. 

Penulisan kalimat diatas dengan tanda penyingkat atau apostrof (‘)yang benar 

adalah   

a. Dia kan sudah kusurati. Kan, bukan ? 

b. Dia ‘kan sudah ku surati. (‘kan; bukan). 

c. Diakan sudah kusurati. Kan (bukan ) 

20. Pemakaian tanda garis miring (//) benar pada kalimat berikut bini adalah   

a. Jalan Soeharto V/11 

b. Jalan soeharto  v//11 

c. Jalan Soeharto V/11 

21. Harga kain itu Rp 30.000,00 perhelai. 

Penulisan kata per yang di garis bawah yang benar yaitu   

a. Harga kain itu 30.000, 00 rupiah per helai. 

b. Harga kain itu Rp. 30.000,00 per helai. 

c. Harga kain itu Rp 30000 per helai. 

22. Penulisan singkatan pada nama orang adalah  

a. Abdul haris Nasution 

b. A.H. Nasution 

c. A. Haris Nasution 

23. Penulisan pada nama dan alamat pengirim surat yang benar  yaitu   

a. Yth. Sdr. Moh. Hasan 

Jalan Arif Rahmad 43 

Palembang 

b. Yth. Sdr. Moh Hasan 

jL. Arif rahmad 43 

Palembang. 

c. Yth. Sdr, moh. Hasan 

Jalan arif rahmad 43 

Palembang 

24. Penulisan pada tanda pisah yang benar berikut ini adalah   
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a. Tahun 1928 sampai 2008. 

b. Tanggal 5-8 April. 

c. Bulan November : Desember. 

25. Alangkah indahnya taman laut ini. 

Kalimat tersebut untuk pemakaian tanda seru (!) yang benar adalah   

a. Alangkah indahnya taman laut. ! 

b. Alangkah indahnya taman laut itu: ! 

c. Alangkah indanhnya taman laut itu ! 

26. Berikut ini kalimat yang sesuai dengan tanda baca elipsis  (…) yaitu  

a. Kalau begitu  … , marilah kita laksanakan. 

b. Kalau begitu, marilah … kita laksanakan. 

c. Kalau begitu marilah kita  … laksanakan. 

27. Penulisan pada gabungan kata yaitu   

a. Kambing hitam 

b. Matapelajaran 

c. Meja_tulis 

28. Pada kalimat berikut ini penulisan kata depan yang benar, kecuali    

a. Dia berjalan-jalan di luar gedung. 

b. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. 

c. Mari kita berangkat kekantor 

29. Penulisan kata ganti yang benar berikut ini yaitu, kecuali  

a. Bukunya ini boleh kau baca. 

b. Rumah nya sedang diperbaiki. 

c. Makanannya lagi dianter. 

30. Apa kah yang ter sirat dalam surat itu? 

 Penulisan kalimat tersebut dengan partikel (-kah, dan –tah) yang benar 

adalah   

a. Apakah yang tersirat dalam surat itu? 

b. Apakah yang tersirat dalam surat itu? 

c. Apa kah yang tersirat dalam surat itu? 

31. Penulisan pertikel (per) yang tepat yaitu kecuali  

a. Mereka masuk ke dalam satu per satu. 
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b. Harga kain itu Rp 50.000,00 per helai. 

c. Pegawai itu mendapat kenaikan gaji per1januari. 

32. Penulisan huruf kapital untuk nama jabatan yang benar adalah, kecuali   

a. Sidang itu dipimpin Presiden. 

b. Kegiatan itu direncanakan oleh departemen. 

c. Siding itu diadakan di ruang Kementerian. 

33. Kata baku berikut ini yang benar menurut EYD yaitu, kecuali   

a. Abjad 

b. Asyik 

c. Apotik 

34. Pemakaian tanda koma (,) yang benar pada kalimat, kecuali  

a. Tokyo, Jepang 

b. Raya 6 Jakarta 

c. Surabaya, 10 Mei 1960 

35. Ai tetap au 

Penulisan kata serapan yang benar berikut ini, yaitu  

a. Audiogram 

b. Totrof 

c. Autrotrop 

36. Kalimat berikut yang menggunakan kata turunan yaitu  

a. Petani  

b. Lukisan 

c. Mau 

37. Kata titik dua (:) yang benar adalah   

a. Ketua Ratu Abi   

b. Sekretaris  : Bardawati 

c. Ratu keadadilan 

38. Penulisan kata pertikel yang benar berikut ini adalah kecuali  

a. Walaupun sederhana, rumah itu tampak asri. 

b. Ada pun sebabnya belum diketahui. 

c. Bagaimanapun itu, tugas harus diselesaikan. 

39. Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. 
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Penulisan huruf miring pada kata serapan berikut ini yang tepat dengan EYD 

yaitu   

a. Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana 

b. Nama ilmiah buah manggis ialah carcinia mangostana 

c. Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. 

40. Penulisan huruf cetak tebal yang benar dalam EYD, kecuali   

a. Makalah ini memiliki BAB PENDAHULUAN . 

b. skripsi itu terdapat daftar, indeks dan lampiran 

c. Judul laporannya berjudul : CINTA TANAH AIR. 

41. Cara penulisan  singkatan resmi berikut ini yang tepat adalah  

a. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

b. PT peseroan terbatas 

c. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

42. Penulisan kata singkatan berikut ini yang sesuai EYD, kecuali    

a. Jml. 

b. Halaman. 

c. Kpd. 

43.   Penulisan akronim berikut ini yang tepat dengan EYD, kecuali  

a. Rp 

b. LIPI 

c. PASI 

44. Hotel Mahameru, kamar 169. 

Penulisan ejaan yang benar pada kalimat tersebut adalah 

a. Hotel Mahameru, Kamar 169. 

b. Hotel MahaMeru. Kamar 169. 

c. Hotel Mahameru, Kamar 169. 

45.   Kalimat berikut ini yang benar dengan pemakaian tanda koma EYD, kecuali  

a. 12,5 m 

b. Rp 500, 50 

c. 273 m 

46.  Tanda hubung yang digunakan untuk pengulangan kata ulang pada kalimat 

berikut ini yang benar adalah   
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a. Anak anak 

b. Berulang-ulang 

c. Merak kemerahan 

47.  Alangkah indahnya taman laut ini. 

Penulisan pernyataan tersebut dijadikan kalimat perintah adalah   

a. Alangkah indahnya taman laut ini! 

b. Alangkah indahnya taman laut ini? 

c. Alangkah indahnya taman laut ini. 

48.   Kata dia saya juga minta satu 

 Penulisan yang benar dengan memerhatikan tanda bacanya, yaitu  

a. Kata dia, “saya juga minta satu”. 

b. Kata dia, saya Juga minta Satu. 

c. Kata dia, “Saya juga minta satu.” 

49.   Ani di sekolahan mendapatkan bea siswa. 

 Penulisan kata bergaris bawah yang benar adalah  

a. Beasiswa. 

b. Bea siswa 

c. beaSiswa. 

50.  Kemaren sore Si Andi mengikuti les tambahan. 

 Kata baku yang tepat untuk kata bergaris bawah yaitu  

a. kemaren. 

b. Kemarin. 

c. Kimaren. 
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PENUGASAN 3 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Perbaiki soal-soal berikut ini sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan, 

kemudian pilihlah jawaban yang paling benar! (Soal Ejaan 2) 

 

1. Penulisan kata bilangan yang sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat 

berikut.  

a. Tahun ini negara Indonesia merayakan hari jadi yang ke-70. 

b. Anaknya dapat mencapai juara ke tiga. 

c. Pada hari yang ke-tiga anak diperiksa lagi darahnya. 

d. Asosiasi para lulusan SMA I hari ini mengadakan peringatan ulang 

tahunnya yang ke duabelas. 

e. Mahasiswa yang masa studinya pada saat ini berada pada semester ke IX 

mendapat peringatan. 

2. Penulisan kata menggunakan huruf kapital yang benar berikut ini adalah … 

a. Pada hari senin akan diadakan upacara bendera. 

b. Pada hari Senin akan diadakan Upacara Bendera. 

c. Pada hari Senin akan diadakan upacara bendera. 

d. Pada hari Senin akan diadakan upacara Bendera. 

e. Pada hari senin akan di adakan upacara bendera. 

3. Penulisan judul prosa berikut ini yang benar adalah … 

a. Si Buta dari Gua Hantu. 

b. Si Buta Dari Gua Hantu. 

c. Si Buta dari Gua Hantu. 

d. Si buta dari gua hantu. 

e. si buta dari gua hantu. 

4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung berikut ini 

semuanya benar, kecuali ... 

a. Adik bertanya, “Kapan kita pulang?” 

b. Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah, Nak!” 
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c. “Kemarin engkau terlambat,” katanya. 

d. “Besok pagi,” kata ibu, “dia akan berangkat” 

e. “apa yang kau makan itu?” kata Ibu. 

5. Penulisan kata bercetak miring dalam kalimat berikut sesuai dengan EYD, 

kecuali … 

a. Para pengusaha propertis pada saat krisis ekonomi ini dihadapkan pada 

sejumlahproblema yang tidak mudah diatasi. 

b. Subyektifitas pada suatu penilaian yang tinggi akan menimbulkan 

penilaian yang tidak obyektif. 

c. Di antara persyaratan keilmuan suatu penelitian ilmiah adalah 

kerja analisa. 

d. Pada jaman yang penuh dengan ketidakpastian ini perencanaan suatu 

kegiatan tidak dapat dirumuskan dengan tegas. 

e. Varietos padi yang baru saja ditemukan sangat diminati masyarakat. 

6.   Penulisan singkatan di bawah ini yang salah adalah … 

a. ABRI 

b. UNNES 

c. Posyandu 

d. Siskamling 

e. DPR 

7) Penulisan gelar yang benar berikut ini adalah … 

a. Prof Soekarno M.Pd 

b. Rina Dwi Astuti S.Pd 

c. Haji Wahyudi S.S. 

d. Ir. Sudirman Waluyo S.H. 

e. Ny Maharani Sri Aryati. 

8.  Penulisan tanda baca yang benar berikut ini adalah ... 

a. Apakah kamu mau makan! 

b. Di mana kamu tinggal?. 

c. Ibuku pergi ke pasar membeli puding 

d. Ayah membaca koran Suara Merdeka 

e. Dilarang membuang sampah? 
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9. Pemakaian tanda baca pada kalimat berikut tidak dibenarkan untuk 

berkomunikasi secara resmi, kecuali … 

a. Memang perlu dan harus diakui oleh semua anggota rapat, bahwa laporan 

ini disusun hanya berdasarkan data yang tidak memiliki tingkat validitas 

yang tinggi. 

b. Pegawai yang baru itu sakit, sehingga pagi ini dia tidak hadir. 

c. Apabila hasil penyelidikan yang baru saja dilakukan itu dapat 

membuktikan kesalahannya, dia harus menerima sanksi. 

d. Kalau hari hujan peserta rapat tidak banyak yang hadir. 

e. Didaerah kami, misalnya penanaman padi hanya dilakukan pada musim 

hujan. 

10.   Pemakaian tanda baca yang betul terdapat pada kalimat berikut. 

a. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang, adalah segera menyusun 

program. 

b. Oleh karena itu, perlu dipikirkan antisipasi masa-masa krisis seperti 

sekarang ini. 

c. Akan tetapi apa yang direncanakan itu, akan tetap berjalan 

d. Sebaliknya; situasi krisis ekonomi sekarang ini, dapat menyediakan 

kesempatan untuk berkreasi dalam menghadapi kesulitan hidup. 

e. Dengan begitu apa yang disampaikan kepada anda, tetap harus diproses 

malas. 

11. Penulisan perincian pada kalimat-kalimat berikut mengikuti EYD, kecuali … 

a. Ciri - ciri orang yang munafik adalah sebagai berikut: 

1. Orang itu kalau berjanji ingkar. 

2. Orang itu kalau diberi amanat khianat. 

3. Orang itu kalau berbicara bohong. 

b. Ciri - ciri orang yang munafik adalah sebagai berikut: 

1. Kalau berjanji ingkar 

2. Kalau diberi amanat khianat. 

3. Kalau berbicara bohong. 

c. Bahasa lndonesia berfungsi sebagai: lambang kebanggaan nasional, 

lambang identitas nasional, dan alat pemersatu. 
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d. Ketiga orang yang berikut ini telah terpilih: Sunartomo, ketua; Sinaga, 

sekretaris; dan Azwar, bendahara. 

e. Terwujudlah tekad mereka, mereka datang, mereka bertanding, dan 

mereka menang. 

12. (1) Dalam menyusun rencana suatu proyek diperlukan anggaran berimbang.  

(2) Dalam menyusun rencana suatu proyek diperlukan anggaran yang 

berimbang. 

Penggunaan kata-kata yang bercetak miring pada dua kalimat tersebut dapat 

dikemukakan pernyataan berikut. 

a. Kata-kata bercetak miring pada kalimat pertama merupakan kata istilah. 

b.  Kata-kata bercetak miring pada kalimat kedua merupakan kata istilah. 

c.  Kata-kata bercetak miring pada kalimat pertama seharusnya 

ditulis anggaran berimbang. 

d.  Anggaran berimbang adalah kata umum dan anggaran yang berimbang 

merupakan kata istilah. 

e.   Keduanya merupakan kata istilah. 

13. Penulisan imbuhan yang benar berikut ini adalah … 

a.   meng-hamburkan 

b.  memPHKkan 

c.   merecall 

d.  me-upgrade 

e.   di-upgrade 

14. Penulisan penggabungan kata dasar yang mendapat imbuhan berikut ini yang 

benar adalah ... 

a. Laporan itu harus di-lipatgandakan. 

b. Kata-kata yang di anggap sulit harus di-garisbawah-i 

c. Polisi meminta pertanggungjawaban dari tersangka. 

d. Petugas PMI menyebarluaskan info untuk donor darah. 

e. Miras yang disita mengalami penghancurleburan. 

15. Penulisan unsur gabungan kata yang dipakai dalam kombinasi berikut ini 

yang benar adalah kecuali … 

a. antibiotik 
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b. dasa warsa 

c. dekameter 

d. pascasarjana 

e. rumah tangga 

16. Penulisan kata maha yang merujuk pada Tuhan berikut ini yang benar adalah 

... 

a. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. 

b. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang MahaEsa. 

c. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang MahaPengasih. 

d. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. 

e. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Agung. 

17. Penulisan kata pro, kontra,  dan anti berikut ini yang benar adalah ... 

a. Sikap masyarakat yang pro lebih banyak dari pada yang kontra. 

b. Mereka memperlihatkan sikapanti terhadap kejahatan. 

c. Mereka memperlihatkan sikap-anti terhadap kejahatan. 

d. Proklamasi di kumandangkan pada bulan Agustus tanggal 17. 

e. Para Pejabat anti-Bungkam terhadap pejuang HAM. 

18. Penulisan kata ulang berikut ini benar semua, kecuali … 

a. Surat-surat kabar tersebar dengan cepatnya. 

b. Orang-orangan sawah itu terlihat menakutkan. 

c. Pemerintah sedang memrancang undang2 baru. 

d. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. 

e. Detektif itu sedang memata-mata-i pencuri itu. 

19. Gabungan kata yang sudah dirasa sudah padu benar ditulis serangkai berikut 

ini benar, kecuali ... 

a. Apalagi 

b. Beasiswa 

c. Mahasiswa 

d. Megamendung 

e. Sukaria 

20. Berikut ini penulisan kata di yang benar adalah ... 

a. Dimana kamu sekarang? 
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b. Ani menaruh sepatu di rak sepatu. 

c. Budi duduk didepan Roni. 

d. Bunga Mawar itu di cium adik tadi pagi. 

e. Ibu memasak didapur. 

21. Penulisan kata depan yang benar berikut ini adalah, kecuali ... 

a. Bermalam sajalah di sini. 

b. Saya tidak tahu dari mana dia berasal. 

c. Mari kita berangkat ke kantor. 

d. Pada jaman dahulu hidup seorang nenek tua. 

e. Dia berjalan-jalan diluar gedung. 

22. Penyingkatan nama orang di bawah ini benar semua, kecuali … 

a. A.H. Nasution 

b. Kol. Tamtama Aji 

c. W.R Supratman 

d. Eko Yulianti 

e. Rina D.A. 

23. Kata singkatan berikut ini yang salah adalah … 

a. DPRD 

b. Ir 

c. jmlh. 

d. TNT 

e. dsb. 

24. Penulisan akronim yang salah berikut ini adalah … 

a. Posyandu 

b. SIM 

c. Bulog 

d. POSYANDU 

e. pemilu 

25. Penulisan angka dalam teks berikut yang paling tepat adalah ... 

a. Mereka menonton drama itu sampai tiga kali. 

b. Koleksi perpustakaan itu mencapai 2 juta buku. 
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c. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum berjumlah lima puluh lima 

bus, tiga puluh lima mini bus. 

d. Lima puluh siswa kelas enam lulus ujian. 

e. 250 orang peserta di undang ke acara seminar. 

26. Penulisan penerima surat yang benar adalah …  

a. Yth. Sdr. Lee Min Ho 

 Jalan Duku 53 

 Palembang 

b. Yth. 

  Sdr. Lee Min Ho 

 Jalan Duku 53 

 Palembang. 

c. Yth. Sdr. Lee Min HO 

 Jl. Duku 530 

 Palembang. 

d. YHT. Sdr Lee Min Ho 

 Jalan Duku 34 

 Palembang. 

e. Yth. 

  Sdr. Lee Mi Ho 

 Jalan duku 530 

 Di Palembang. 

27. Penulisan tanda titik yang benar berikut ini adalah ... 

a. 1.1. Latar Belakang 

b. 1.1.2 Penggunaan Gambar Tangan 

c. A Pengembangan Mutu 

d. 4.1.2. Saran dan Masukan 

e. 2) Pengangguran 

28. Penulisan tanggal pada surat berikut yang benar adalah ... 

a. Senin, 24 Oktober 2005 

b. 1 April 2000. 

c. Minggu, 22 Desember 2009. 
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d. 2.Mei.2007 

e. Rabu 30 September 2001. 

29. Berikut ini penulisan koma benar semua, kecuali ... 

a. Saya membeli kertas, buku dan tinta. 

b. Satu, dua, ... tiga! 

c. Kalau saya pusing, saya tidak mengerjakan tugas. 

d. “saya gembira sekali,” kata ibu, “karena kamu lulus.” 

e. Ny. Khatijah S.S 

30. Penulisan tanda titik koma berikut ini benar semua, kecuali ... 

a. Malam akan larut; pekerjaan belum selesai juga. 

b. Ayah mengurus tanaman di kebun; ibu sibuk bekerja di dapur; adik 

menghafat nama-nama pahlawan. 

c. Pagi sudah datang; kamu masih tertidur. 

d. Ibu membeli sayur; daging; susu. 

e. Bahan yang dibutuhkan yaitu; kain, benang, dan gunting. 

31. Berikut ini penggunaan tanda baca titik dua benar semua, kecuali ... 

a. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan itu: hidup atau 

mati. 

b. Ketua: Rina Dwi Astuti 

c. Ani: (meletakkan beberapa buku) “kepalaku terasa pusing sekali.” 

d. Surah: Yasin 9 

e. Hari: Senin, 8 Agustus 2000 

32. Penulisan tanda hubung berikut ini benar semua, kecuali ... 

a. Beberapa pendapat mengen- 

Ai itu ... 

b. Di samping cara-cara lama, cara baru banyak digunakan. 

c. 8-11-2013 

d. Akan di lakukan pilkada secara serantak se-Indonesia. 

e. Penyarangan itu terjadi sekitar tahun 50-an. 

33. Berikut penulisan tanda pisah benar semua, kecuali ... 

a. Kemerdekaan bangsa itu―saya yakin akan tercapai―diperjuangkan oleh 

bangsa itu sendiri. 
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b. 1990 – 2000 

c. Rangkaian temuan ini – evolusi, teori kebinasaan, dan kini pembebasan 

atom. 

d. Tanggal 5 – 10 Juni 2015 

e. 5 – 10 – 2010. 

34. Berikut ini penggunaan tanda elipsis benar semua, kecuali ... 

a. Kalau begitu ... ya, marilah kita bergerak. 

b. Dalam penulisan tanda baca harus hati-hati... 

c. Sebab-sebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. 

d. Ayam berkembangbiak dengan... . 

e. Kambing adalah hewan ..., kambing memakan rumput. 

35. Penulisan tanda kurung berikut ini benar semua, kecuali ... 

a. Bagian perencanaan sudah selesai menyelesaikan DIK (Daftar Isian 

Kegiatan) kantor itu. 

b. Sejak Tranggono yang berjudul “Ubud” (nama yang terkenal di Bali) 

ditulis pada tahun 1962. 

c. Tahun ini perusahaan banyak mengadakan (PHK) Pemutusan Hubungan 

Kerja karyawan-karyawannya. 

d. Keterangan itu (lihat tabel 10) menunjukan arus perkembangan baru dalam 

pasaran dalam negeri. 

e. Faktor produksi menyangkut masalah (a) alam, (b) tenaga kerja, dan (c) 

model. 

36. Penulisan tanda petik berikut ini benar semua, kecuali ... 

a. Saya belum siap. “kata Mira” 

b. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.” 

c. Bacalah “Bola Lampu” dalam buku Dari Suatu Masa di Suatu Tempat. 

d. Ia yang suka membaca buku di juluki “kutu buku”. 

e. Kata Tono, “Saya juga minta satu.” 

37. Tanda garis miring yang benar berikut ini adalah … kecuali 

a. No. 7/PK/1973 

b. / bisa di katakan itu... 

c. Jalan Keramat III/10 
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d. Harga beras itu Rp.8500/Kg 

e. Jalan Besito RT4/4 Kudus. 

38. Penyingkatan nama orang di bawah ini benar semua, kecuali ... 

a. A.H. Nasution 

b. Kol. Tamtama Aji 

c. W.R Supratman 

d. Eko Yulianti 

e. Rina D.A. 

39. Penulisan kata pro, kontra, dan anti berikut ini yang benar adalah ... 

a. Sikap masyarakat yang pro lebih banyak dari pada yang kontra. 

b. Mereka memperlihatkan sikapanti terhadap kejahatan. 

c. Mereka memperlihatkan sikap-anti terhadap kejahatan. 

d. Proklamasi di kumandangkan pada bulan Agustus tanggal 17. 

e. Para Pejabat anti-Bungkam terhadap pejuang HAM. 

40. Penulisan singkatan berikut ini yang salah adalah ... 

a. ABRI 

b. UNNES 

c. Posyandu 

d. Siskamling 

e. DPR 

41. Penulisan daftar isi berikut ini yang benar, kecuali ... 

a. Mangunsuwito, S.A. 2002. Kamus Bahasa Jawa. Bandung: CV Yrama 

Wijaya. 

b. Marwanto, S. Kar. 1992. Wejangan Wewarah Bantah Cangkriman 

piwulang kaprajan.Surakarta: Cendrawasih. 

c. Suliyanto, S.P.d. tt. Bebaskan Sinau Basa Jawa. Sukoharjo: Cendrawasih. 

d. Sukiyat, B. A. 1997. Kawruh Sapala Basa. Klaten: PT Intan Pariwara. 

e. Purwadi M.Hum 2004. Kamus Jawa-Indonesia Populer. Yogyakarta: 

Media Abadi. 

42. Penulisan menggunakan huruf miring berikut ini yang kurang tepat adalah ... 

a. Buku Negarakertagama di buat oleh Empu Prapanca. 

b. Nama lain buah manggis adalah Carcinia Mangostama. 
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c. Rini tidak masuk sekolah karena sakit. 

d. Huruf pertama kata abad adalah a. 

e. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. 

43. Penulisan akronim yang salah berikut ini adalah ... 

a. Posyandu 

b. SIM 

c. Bulog 

d. SISKAMLING 

e. pemilu 

44. Penulisan tanda tanya yang benar adalah ... 

a. Apakah kamu sakit hari ini? 

b. Aku tidak lapar? 

c. Bagaimana aku bisa terluka? 

d. Cepat buang sampah pada tempatnya? 

e. Kamu jahat? 

45. Penulisan tanda seru yang benar berikut ini adalah ... 

a. Kapan kamu menikah! 

b. Jangan masuk ruangan ini! 

c. Hari ini bukan hari Rabo. 

d. Bersihkan kamar sekarang juga. 

e. Bagaimana kamu tinggal! 

46. Gabungan kata yang sudah dirasa sudah padu benar ditulis serangkai berikut 

ini benar, kecuali ... 

a. Apalagi 

b. Beasiswa 

c. Mahasiswa 

d. Megamendung 

e. Sukaria 

47. Kata berikut ini yang lenyap ketika mendapat imbuhan me- adalah ... 

a. Mengardusi, menarik, menyajikan, memerkosa. 

b. Menarik, membuang, menjilat, meludah. 

c. Menggunggah, mencari, melihat. 
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d. Mendengar, menjinjing, menggeliat 

e. Menertawakan, menbuang, merugikan. 

48. Penulisan kata ganti yang benar adalah ... 

a. Tas ini punya ku. 

b. Baju merah ini punyamu. 

c. Jagung ini miliknya. 

d. Bukuku berwarna biru. 

e. Apa yang ku miliki boleh kauambil. 

49. Penulisan judul prosa berikut ini yang benar adalah.. 

a. Si Buta dari Gua Hantu 

b. Si Buta Dari Gua Hantu 

c. Si Buta dari Gua Hantu. 

d. Si buta dari gua hantu. 

e. si buta dari gua hantu 

50. Penulisan partikel berikut ini yang benar adalah ... 

a. Baca lah buku itu baik-baik. 

b. Siapa kah gerangan dia ? 

c. Apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. 

d. Jangankan dua kali, satu kalipun kamu belum pernah bermain ke rumahku. 

e. Walaupun ia miskin, tapi ia tetap keren. 
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PENUGASAN AWAL BAB KATA 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Bahan Diskusi Pertemuan Berikutnya 

Memaknai Kata 

 

1. Pelajari tentang kata dari berbagai sumber! 

2. Tuliskan konsep kata yang Anda ketahui pada isian berikut ini! 
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MODUL 3 

MEMAKNAI KATA  

 

Kata Secara Umum 

Kata dalam bahasa Melayu dan Indonesia diambil dari bahasa Ngapak  

kathā, sedang dalam bahasa Sanskerta, kathā sebenarnya bermakna "konversasi", 

"bahasa", "cerita" atau "dongeng". Dalam bahasa Melayu dan Indonesia terjadi 

penyempitan arti menjadi "kata". Hidup manusia tidak akan terlepas dari 1 “kata” 

pun. Sebuah “kata” tidak hanya sekedar alat komunikasi belaka, namun ia dapat 

menjadi perantara manusia mengungkapkan konten pikirannya. “Kata” menjadi 

representasi dari pikiran untuk menyingkapkan keinginan manusia. Manusia tanpa 

“kata” ibarat seorang bayi yang baru terlahir, tidak dapat dipahami secara konkret. 

Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa 

yang dituliskan atau diucapkan yang merupakan manifestasi kesatuan perasaan 

dan pikiran serta digunakan dalam berbahasa. Kata adalah ujung tombak dalam 

pembelajaran bahasa. 

 

Kelas Kata 

Kelas kata mempunyai beberapa fungsi penting dalam penyusunan 

kalimat, diantaranya; melambangkan pemikiran atau gagasan. Yang semula hanya 

berupa gagasan yang bersifat abstrak, lalu bisa menjadi konkret karena adanya 

kelas kata. Kemudian, kelas kata juga berfungsi untuk membentuk macam-macam 

struktur kalimat serta memperjelas makna gagasan. kelas kata juga berfungsi 

sebagai pembentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, ataupun 

kalimat. Selanjutnya, kelas kata juga berperan untuk membentuk gaya 

pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan 

dinikmati oleh orang lain, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi, antara 

lain: berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato, dan diskusi. Tentunya kelas 

kata juga berfungsi untuk mengungkapkan berbagai sikap, misalnya: setuju, 

menolak, dan menerima.  

 

Klasifikasi Kelas Kata Menurut Bahasawan 

Para ahli bahasa (bahasawan) berbeda-beda dalam mengklasifikasikan kata. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspresi
https://id.wikipedia.org/wiki/Berita
https://id.wikipedia.org/wiki/Argumentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pidato
https://id.wikipedia.org/wiki/Diskusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
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1) Menurut Aristoteles 

✓ Onoma 

✓ Rhema 

✓ Syndeimoi 

2) Sedangkan di Belanda untuk menentukan adanya kelas kata, digunakan 

kriteria valensi morfologis dan valensi sintaksis. 

✓ Valensi morfologis adalah kemampuan satu morfem dengan morfem 

lain yang saling melekat sehingga membentuk suatu kata 

✓ Valensi sintaskis adalah kemampuan suatu kata bergabung dengan kata 

lain sehingga menghasilkan satu kelompok berupa keseluruhan kalimat. 

3) Ramlan, menentukan kelas kata dengan memakai kriteria makna, sintaksis, 

morfologi dan gabungan tiga kriteria tersebut. 

4) Alisyahbahana menyampaikan bahwa secara tradisional kata diklasifikasikan 

ke dalam kelas verba, ajektiva, nomina, adverbial, numerilia, kongjungsi, 

preposisi, pronominal, interjeksi, artikula. 

5) Sutan Muh. Zain mengklasifikasikan kata-kata dalam bahasa Indonesia terdiri 

dari 9 Jenis, meliputi 

✓ kata kerja 

✓ kata benda 

✓ kata pengganti dan kata penujuk benda 

✓ kata bilangan 

✓ kata sifat 

✓ kata tambahan 

✓ kata perangkai 

✓ kata penghubung 

✓ kata seru atau kata lukisan rasa. 

6) Pembagian jenis atau kelas kata di dalam bahasa pada umumnya di dunia, 

termasuk bahasa Indonesia, terbagi atas sepuluh jenis atau kelas kata, 

meliputi: 

(1) Nomina (Kata benda) 

(2) Verba (Kata kerja) 

(3) Kata sifat (adjektiva) 
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(4) Promina (Kata ganti) 

(5) Adverbia (Kata keterangan) 

(6) Numeralia (Kata bilangan) 

(7) Konjungsi (Kata sambung) 

(8) Artikel (Kata sandang) 

(9) Interjeksi (Kata seru) 

(10) Perposisi (Kata depan) 

7) Moeliono berpendapat lain mengenai pembagian kelas kata dalam bahasa 

Indonesia. Pendapat ini dianggap paling mutakhir. Ia mengemukakan bahwa 

kata diklasifikasikan ke dalam lima jenis, yaitu 

(1) kata kerja 

(2) kata sifat 

(3) kata keterangan 

(4) rumpun kata benda yang memiliki anggota kata benda, kata bilangan, 

kata ganti 

(5) rumpun kata tugas yang memiliki anggota kata depan, kata seru, kata 

sambung, partikel dan kata sandang. 

 

 

Kata Baku-Tidak Baku  

 Perbedaan kata baku dan tidak baku terlihat dalam penulisannya. Sebuah 

kata disebut tidak baku salah satunya apabila terdapat proses percampuradukan 

antara bahasa daerah atau bahasa asing dengan bahasa Indonesia, namun 

sebaliknya sebuah kata disebut telah baku (kata baku) jika penulisannya 

bersumber pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 
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Temukan kata baku kolom berikut ini kemudian beri garis bawah! 

 

 

 
1. Abjad - abjat 

2. Aktif – aktip  

3. Aktivitas – aktifitas  

4. Andal – handal 

5. Analisis – analisa  

6. Andal – handal  

7. Antre – antri  

8. Asas – azas 

9. Apotek – apotik  

10. Atlet – atlit 

11. Atmosfer –atmosfir 

12. Bus - bis  

13. Cabai – cabe 

14. Cendekiawan – cendikiawan 

15. Cenderamata – cinderamata 

16. Detail – detil  

17. Definisi – difinisi 

18. Diagnosis – diagnosa  

19. Embus – hembus 

20. Ekstra - extra 

21. Ekstrem – ekstrim  

22. Februari – Pebruari  

23. Fondasi – pondasi 

24. Formal - formil  

25. Frekuensi – frekwensi 

26. Gizi - gisi  

27. Hafal – hapal 

28. Hakikat - hakekat 

29. Hipotesis – hipotesa 

30. Hierarki – hirarki 

31. Ijazah – ijasah  

32. Izin – ijin  

33. Imbau – himbau  

34. Isap – hisap 

35. Istri - isteri 

36. Jadwal -jadual 

37. Jenazah – jenasah 

38. Jenderal - jendral  

39. Justru – justeru 

40. Karier – karir  

41. Kategori – katagori 

42. Komplet-komplit 
 

43. Konferensi – konperensi 

44. Kongres – konggres 

45. Konkret - kongkrit  

46. Kreativitas - kreatifitas 

47. Kualifikasi – kwalifikasi 

48. Kualitatif – kwalitatif 

49. Kuantitatif – kwantitatif  

50. Kualitas – kwalitas 

51. Kuitansi – kwitansi 

52. Lubang – lobang 

53. Maaf – ma’af 

54. Makhluk - mahluk 

55. Masjid – mesjid  

56. Merek – merk  

57. Meterai – meterei 

58. Metode – metoda  

59. Miliar – milyar  

60. Misi – missi 

61. Modern - moderen 

62. Mubazir - mubadir  

63. Mulia – mulya 

64. Mungkir – pungkir  

65. Museum – museum 

66. Napas - nafas 

67. Narasumber – nara sumber  

68. Nasihat – nasehat 

69. Objek – obyek  

70. Objektif – obyektif 

71. Paham - faham 

72. Paspor - pasport 

73. Peduli – perduli 

74. Pikir - fikir  

75. Praktik – praktek  

76. Provinsi – propinsi  

77. Rabu- rebo 

78. Risiko – resiko 

79. Sah - syah 

80. Sekadar – sekedar 

81. Sentral - central  

82. Silakan – silahkan  

83. Sistem – sistim  

84. Saksama – seksama  
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Kata Serapan/ Unsur Serapan  

Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa-bahasa lain, terutama 

yang pernah berhubungan langsung dengan Nusantara, baik melalui perdagangan 

(Sanskerta, Tionghoa, Arab), melalui penjajahan (Portugis, Belanda, Jepang), 

maupun karena perkembangan ilmu pengetahuan (Inggris). Contoh kata serapan/ 

kata pungut dalam bahasa Indonesia adalah: 

1) tetapi (dari bahasa Sanskerta tathâpi: namun itulah) 

2) mungkin (dari bahasa Arab mumkinun: ?) 

3) kongko (dari bahasa Hokkien kongko: bercakap) 

4) meski (dari bahasa Portugis mas que: walau) 

5) bengkel (dari bahasa Belanda winkel: pojok atau toko) 

Secara umum kata serapan itu masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 

empat cara, yaitu: 

1) Adopsi, terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna 

kata asing itu secara keseluruhan, contoh: supermarket, plazza, mall. 

2) Adaptasi, terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna 

kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan 

ejaan bahasa Indonesia, contoh: pluralization – pluralisasi, 

acceptabilitu – akseptabilitas. 

3) Penerjemahan, terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep 

yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari 

padanannya dalam bahasa Indonesia, contoh: overlap :tumpang tindih, 

try out :uji coba, psychologist – ahli psikolog. 

4) Kreasi, terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep 

dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara 

penerjemahan, akan tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak 

menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Boleh saja 

kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam dua atau tiga kata, 

sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya satu kata saja, contoh: 

effective – berhasil guna, spare part – suku cadang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Portugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Hokkien
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Portugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
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Kata Serapan dari Berbagai Negara 

Bahasa Inggris 

Application = Aplikasi 

Actor = Aktor 

Aquarium = Akuarium 

Allergy = Alergi  

Account = Akun 

Aerobic = Aerobik 

Ballpoint = Bolpen 

Bomb = Bom 

Bus = Bis 

Boss = Bos 

Balloon = Balon 

Business = Bisnis 

Book = Buku 

Calculator = Kalkulator 

Cartoon = kartun 

Cellular = Seluler 

Coin = Koin 

Coffee = Kopi 

Community = Komunitas 

Copy = Salin 

Conglomerate = Konglomerat 

Conducive = Kondusif 

Detail = detail  

Data = Data  

Design = Desain 

Discount = Diskon 

Director = Direktur 

Dimension = Dimensi 

Edition = Edisi 

Ecology = Ekologi 

Embryo = Embrio 

Erosion = Erosi 

Export = Ekspor 

Essay = Esai 

Enzyme = Enzim 

    

Bahasa Belanda  

Amateur = Amatir 

Akur = Akcord  

Acclamatie = Aklamasi 

Akte = Akte 

Atleet = Atlet 

Berichten Berita 

Bombarderen = Bombardir 

Boetiek = Butik 

Bezoek = Besuk 

Chocolade = Coklat 

Debiteur = Debitur 

Dieet = Diet 

Docent = Dosen 

Egoistisch = Egois 

Ijs = Es 

Etnisch = Etnis 

Etiquette = Etiket 

Hotel = Hotel 

 

Bahasa Jawa Kuno 

Cuba = Coba 

Cahya = Cahaya 

Dhenger = Denger 

Garem = Garam 

Duraka = Durhaka 

Phala = Pahala 

Bhasa = Bahasa 

Ajian = mantra 

Angkara = Murka 

Aniaya = Menyiksa 

Diwasa = Dewasa  

 

Bahasa Arab 

Abad = Abad 

Abadi = Abadi 

Bakhil/Baligh = Baligh 

Halal = Halal 

Haram = Haram  

Ilmu = Ilmu  

Lafazh = Lafal 

Zhalim = Lalim 

Maqalatun = Makalah  

Rizqi = Rezeki 

Zakarotil = Sekarat 

Almanak = Almanak 

Awal = Awal  

Akhir = Akhir 

Kahabar = Kabar 

 

Bahasa Negara Lain 

Bakiak = Bakiak  (China) 

Cincau = Cincau (China) 

Encang = Paman (China) 

Encing = tante (China) 

Armada = Armada (Portugis) 

Algoz = Algojo (Portugis) 

Banco = Bangku (Portugis) 

Bolo = Bolu (Portugis) 

Petti = Peti (Tamil) 

Ulogam = Logam (Tamil) 

Kadai = Kedai (Tamil) 

Acar = Acar (Parsi) 

Anggur = Anggur (Parsi) 

Istana = Istana (Parsi) 
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PENUGASAN  

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Dapatkah Anda memaknai 3 kata yang telah kita pelajari pada pertemuan 

ini? Apa yang Anda dapatkan? Tuliskan dalam isian berikut ini! 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN AWAL BAB KALIMAT 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Bahan Diskusi Pertemuan Berikutnya 

Lajur-lajur Kalimat 

 

1. Pelajari tentang kalimat dari berbagai sumber! 

2. Tuliskan konsep kalimat yang Anda ketahui pada isian berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………..………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………
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MODUL 4 

 

LAJUR-LAJUR KALIMAT 

 

 

 

  

        EFEKTIF      KALIMAT   TIDAK EFEKTIF 

  

4.1 Kalimat  

a. Satuan bahasa yang mengandung pikiran lengkap 

b. Bagian ujaran yang mengandung satu subjek dan satu predikat 

c. Satuan bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri 

d. Satuan bentuk bahasa yang terkecil yang mengucapkan suatu pikiran yang 

lengkap 

e. Satuan pikiran atau perasaan yang dinyatakan dengan subjek dan predikat 

yang dirakit secara logis 

 

4.1.1 Jenis Kalimat 

a. Menurut jumlah klausanya  

1) Kalimat tunggal (nominal, ajektival, verbal, numeral) 

2) Kalimat majemuk (setara, bertingkat) 

b. Menurut fungsi isinya 

8) Kalimat berita/ deklaratif 

9) Kalimat tanya/ interogatif 

10) Kalimat perintah/ imperatif 

11) Kalimat seru/ eksklamatif 

c. Menurut kelengkapan unsurnya 

2) Kalimat lengkap 

3) Kalimat tak lengkap 

d. Menurut susunan subjek predikatnya 

1) Kalimat versi dan 2)  Kalimat inversi 
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4.2 Kalimat Efektif 

 Secara sederhana kalimat efektif dapat diartikan kalimat yang dimengerti atau 

kalimat yang mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga dapat dipahami oleh 

pembaca/ pendengar. Kalimat efektif dapat dicapai apabila terdapat 6 unsur di 

dalamnya (Finoza, 1993: 147) yakni; 

1) Kesatuan (dalam 1 kalimat terdapat 1 ide pokok) 

a. Pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh Bank 

yang memberikan kredit.  

b. Pihak yayasan dibantu oleh Bank yang memberi kartu kredit untuk 

membangun gedung sekolah baru. 

2) Kepaduan (unsur-unsur kalimat (SPOK) padu) 

a. Kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. 

b. Setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. 

3) Keparalelan (terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya) 

a. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, 

dan buku-buku diberi label. 

b. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, 

dan pelabelan buku. 

4) Ketepatan (kesesuaian pemakaian unsur-unsur kalimat) 

a. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. 

b. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. 

5) Kehematan (tidak memakai kata-kata yang mubadzir) 

a. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri mahasiswa itu belajar 

seharian dari pagi sampai petang sebelum dia dilarikan ke rumah sakit 

karena infeksi lambung. 

b. Saya melihatnya sendiri mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai 

petang sebelum dia dilarikan ke rumah sakit karena infeksi lambung. 

6) Kelogisan (kalimat dibuat dengan masuk akal) 

a. Kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. 

b. Kambing sangat senang main hujan 

c. Karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. 
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4.3 Kalimat Tidak Efektif 

 Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita salah mengucap atau tercampur 

aduk dengan bahasa daerah, atau dengan bahasa asing, jika dalam situasi tidak 

resmi tentunya masih dapat dipahami, namun akan menjadi masalah apabila 

dalam situasi kresmi bahkan dalam bahasa tulisan (perihal surat menyurat atau 

infoemasi penting/ resmi pemerintaha atau negara) kita mencampuradukkan 

bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia, atau karena 

beberapa hal berikut ini.  

1) Kontaminasi (merancukan 2 struktur benar 1 struktur salah) 

Contoh: 

a. diperlebar, dilebarkan --diperlebarkan (salah) 

b. memperkuat, menguatkan --memperkuatkan (salah) 

c. sangat baik, baik sekali, --sangat baik sekali (salah) 

d. saling memukul, pukul-memukul --saling pukul-memukul (salah) 

2) Pleonasme (berlebihan, tumpang tindih) 

Contoh: 

a. para hadirin (hadirin sudah jamak, tidak perlu para). 

b. para bapak-bapak (bapak-bapak sudah jamak). 

c. banyak siswa-siswa (banyak siswa). 

d. saling pukul-memukul (pukul-memukul sudah bermakna ‘saling’). 

e. agar supaya (agar bersinonim dengan supaya). 

f. disebabkan karena (sebab bersinonim dengan karena). 
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PENUGASAN 1 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Apa yang Anda dapatkan setelah memelajari kalimat? Tuliskan dalam isian 

berikut ini! 

 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………..……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………..…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN 2 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Perbaiki kalimat berikut ini agar menjadi efektif! 

 

1. Berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan 

kepada pegawai baru. 

2. Saya punya rumah baru saja diperbaiki. 

3. Tentang kelangkaan pupuk mendapat keterangan para petani. 

4. Demikianlah agar ibu maklum, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima 

kasih. 

5. Dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu produk, 

memperbanyak waktu penyiaran iklan, dan pemasaran yang lebih gencar. 

6. Dalam pertemuan yang mana hadir Wakil Gubernur DKI dilakukan suatu 

perundingan yang membicarakan tentang perparkiran. 

7. Manajer itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan 

direkturnya. 

8. Agar supara Anda dapat memeroleh nilai ujian yang baik Anda harus belajar 

dengan sungguh-sungguh. 

9. Karena himpitan ekonomi memaksa mereka nekat menempuh bahaya. 

10. Para duta-duta besar sudah pada berdatangan untuk hadir pada upacara 

peringatan 100 tahun Bung Hatta. 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN AWAL BAB PARAGRAF 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Bahan Diskusi Pertemuan Berikutnya 

Paragraf 

 

1. Pelajari tentang paragraf dari berbagai sumber! 

2. Tuliskan konsep paragraf yang Anda ketahui pada isian berikut ini! 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………...……

…………………………………………………………………………………
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MODUL 5 

PARAGRAF 

 

Paragraf 

Sebuah paragraf (dari bahasa Yunani paragraphos, "menulis di samping" 

atau "tertulis di samping") adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan 

atau ide. Awal paragraf ditandai dengan masuknya ke baris baru. Terkadang baris 

pertama dimasukkan; kadang-kadang dimasukkan tanpa memulai baris baru. 

Paragraf merupakan model karangan yang terkecil. Sebagai model karangan, 

pernyataan yang terangkai pada paragraf harus urut, menyatakan hubungan 

kesatuan, hubungan yang menyatakan adanya ikatan structural bahasa dan ikatan 

logis berbahasa, dan hubungan yang menunjukkan cara berpikir. Karena itu 

penyusunan paragraf tulisan keilmuan yang baik harus memenuhi syarat kesatuan, 

penyatuan, kecukupan pengembangan dan penggunaan gaya paparan. 

 

Ciri Paragraf 

1) Adanya kesatuan gagasan 

2) Cukup pengembangannya 

3) Bergaya paparan  

4) Memunyai pikiran utama dan penjelas. 

 

Jenis Paragraf  

1) Berdasarkan letak pokok pikiran yang tertuang dalam kalimat utama: 

(1) Paragraf Deduktif 

(2) Paragraf Induktif 

(3) Paragraf Kombinasi 

2) Berdasarkan isinya: 

(1) Eksposisi 

(2) Deskripsi 

(3) Argumentasi 

(4) Persuasi 

(5) Narasi  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ide
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PENUGASAN 1 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

  

Buatlah Sebuah Paragraf Narasi! 

Judul : 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN 2 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

  

Buatlah Sebuah Paragraf Argumentasi! 

Judul : 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN 3 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

  

Buatlah Sebuah Paragraf Eksposisi! 

Judul :

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN 4 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

  

Buatlah Sebuah Paragraf Deskripsi! 

Judul :  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN 5 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

  

Buatlah Sebuah Paragraf Persuasi! 

Judul :

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN AWAL BAB KTI #1 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Bahan Diskusi Pertemuan Berikutnya 

Menulis Ilmiah  

(Rangkuman, Ringkasan, Resensi Ikhtisar, Sinopsis,) 

 

1. Pelajari tentang 3RIS (Rangkuman, Ringkasan, Resensi Ikhtisar, Sinopsis) 

dari berbagai sumber! 

2. Bawalah 1 buku bacaan untuk diresensi pada pertemuan berikutnya! 

3. Tuliskan konsep (Rangkuman, Ringkasan, Ikhtisar, Sinopsis, Resensi) yang 

Anda ketahui pada isian berikut ini! 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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MODUL 6 

Menulis 1#  

MENULIS ILMIAH  

 (RANGKUMAN, RINGKASAN, RESENSI IKHTISAR, SINOPSIS) 

 

 

1) Rangkuman : ekstrak/ inti sebuah tulisan 

2) Ringkasan : bentuk sederhana sebuah tulisan 

3) Resensi : penilaian terhadap sebuah karya 

4) Ikhtisar : tulisan bebas inti-inti sebuah tulisan 

5) Sinopsis : gambaran kecil sebuah karya (tulisan, gambar, pertunjukan) 

 

Pada bab ini kita akan mengulik tentang resensi, juga membuat resensi dari buku 

yang sudah dibawa, sebelumnya kita berliterasi dengan beberap informasi penting 

mengenai resensi; 

Unsur resensi  

✓ Judul Resensi   

(Penggunaan judul ini agar pembaca tertarik dengan resensi kita) 

✓ Data Buku 

1. Judul Buku 

2. Pengarang 

3. Penerbit 

4. Tahun Terbit 

5. Harga Buku 

6. Tebal Buku 

7. ISBN 

✓ Ikhtisar Buku   

(Rangkuman/ ringkasan singkat yg menuliskan ide pokok isi buku 

tanpa memperhatikan urutan pada buku) 

✓ Kelebihan-Kekurangan 

(Ditulis tanpa ada subjektivitas yang merugikan pengarang buku tsb) 
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✓ Penutup (Ditujukan kepada siapa buku tsb, mengapa pembaca harus 

membeli buku tsb, dll). 
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*Contoh Resensi 

 

RAINBOW, EVERYWHERE 

(MAKAN ENAK, SEENAK MEMANDANG PELANGI) 

 

 

 
 

 

Judul Buku  : Aneka Kreasi Resep Rainbow 

Pengarang  : Elisa dan Andie 

Penerbit  : Linguakata, Agromedia Pustaka 

Tahun Terbit  : 2013 

Harga Buku  : Rp35.500,- 

Tebal Buku  : iv + 60 hlm, 23 cm. 

ISBN   : 602-8388-75-0 

 

 Pernahkah kita memandang pelangi? Apa jadinya jika kita memakan 

miniatur pelangi? Ya, buku ini akan membuktikan bahwa kita tidak hanya bisa 

memandang pelangi, tapi juga “memakannya”. Tidak hanya “memakan” kita akan 

“membuat” dan “menyajikan” pelangi di meja makan kita, mustahil?! Tentu tidak! 

Sebab kehadiran buku ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Buku 

yang handly dan eyecatching adalah surga bagi penyuka pelangi, bagaimana tidak, 
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di dalam buku ini kita akan diberi petunjuk yang sangat praktis dan tidak bertele-

tele cara “membuat” pelangi, tentunya pelangi dalam bentuk kue dan jajanan 

lainnya.  

Tren rainbow cake mulai muncul di tahun 2000-an, saat seorang chef dari 

Itali memperkenalkan kue ini di hadapan para peserta acara Master Chef di RCTI, 

kemudian kemunculan kue-kue pelangi layaknya jamur di musim hujan, semua 

orang berlomba-lomba untuk membuat kue ini, namun tak hanya kue, segala 

olahan bertema pelangi menjadi primadona di Indonesia saat itu. Hingga satu 

persatu penerbit buku menerbitkan buku-buku tentang rainbow. Tapi tak seperti 

dalam buku ini, yang lengkap menyajikan cara pembuatan olahan masakan 

bertema rainbow, dalam buku ini ada 26 resep olahan rainbow, antara lain putu 

ayu pelangi, getuk pelangi, jus pelangi, jeli lapis pelangi, bola cokelat pelangi, 

nasi gurih warna-warni, donat kentang rainbow, pelangi gulung, piscok ceria, pai 

biscuit vla pelangi, salad buah kaca, rainbow zebra, sagu pelangi, dsb. Buku ini 

juga mengajari cara membuat bahan pewarna alami yang tidak berbahaya atau 

mengandung bahan kimia yang biasa beredar di pasaran, info tentang bahan-bahan 

untuk mengolah aneka masakan rainbow tergambar jelas dalam buku ini, diulas 

dengan lugas bagaimana cara menyajikan olahan dengan tampilan yang istimewa, 

yang tak pernah dibahas di buku lain. 

Sayangnya pemilihan cover pada buku ini terlihat agak jadul, pilihan 

gambarnya hampir sama dengan beberapa buku yang bertema rainbow juga, 

rasanya penempatan olahan rainbow cake pada cover depan membuat orang 

berpikir bahwa buku ini hanya berisi resep tentang kue saja, padahal dalam buku 

ini juga terdapat aneka olahan es, jus, dan minuman lainnya, sangat disayangkan 

sekali.  

   Terlepas dari kesalahan pemilihan cover depan, buku ini layak dimiliki 

oleh para remaja atau ibu-ibu, juga para chef di restoran ternama sebagai 

pendamping dalam memasak dan menyajikan aneka resep olahan bertema 

rainbow.  

Buku ini wajib dibeli! 

Selamat menikmati pelangi! 
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PENUGASAN 1 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Isian berikut ini untuk meresensi buku yang telah Anda bawa, tuliskan 

resensi buku tsb sesuai dengan kaidah penulisan resensi! 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………..……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………..…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN 2 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Sudahkah Anda menulis ilmiah hari ini? Apa yang Anda tulis? Apa makna 

menulis untuk Anda? Apa yang Anda dapatkan dari materi menulis ilmiah 

pada pertemuan ini? Tuliskan dalam isian berikut ini! 

 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………..……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………..…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN AWAL BAB KTI #2 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Bahan Diskusi Pertemuan Berikutnya 

Menulis #2 Karya Tulis Ilmiah  

 

1. Pelajari tentang karya tulis ilmiah dari berbagai sumber! 

2. Tuliskan konsep karya tulis ilmiah yang Anda ketahui pada isian berikut ini! 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………...……

…………………………………………………………………………………
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MODUL 7 

Menulis #2  

KARYA TULIS ILMIAH  

 

KTI/ Karangan Ilmiah: 

✓ Karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara 

ilmiah yang dilakukan penulis atau peneliti  

✓ Salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang 

diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya 

✓ Karangan yang berisi pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang 

ditulis menurut metodologi penulisan yang benar 

 

1) Sistematika 

✓ Apa yang menjadi masalah? 

✓ Teori apa yang digunakan? 

✓ Bagaimana cara memecahkan masalah? 

✓ Apa yang ditemukan? 

✓ Apa yang dihasilkan?  

 

2) Ciri-ciri 

✓ Objektif: berisi fakta dan dapat dibuktikan 

✓ Netral/ tidak persuasif: pernyataan yg bersifat memengaruhi atau 

mengajak perlu dihindari 

✓ Sistematis 

✓ Logis 

✓ Tidak emotif 

✓ Tidak pleonastis: menggunakan kalimat efektif, tidak berbelit-belit 

✓ Bahasa yang digunakan bahasa resmi 

 

3) Syarat KTI 

✓ Penulisannya berdasarkan hasil penelitian 

✓ Pembahasan masalahnya objektif sesuai dengan fakta 

✓ Karangan mengandung masalah yang  sedang dicarikan pemecahannya 
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✓ Baik dalam penyajian maupun dalam  pemecahan masalah digunakan 

metode  tertentu 

✓ Bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur,  dan cermat 

✓ Bahasa yang digunakan hendaklah benar,  jelas, ringkas, dan tepat 

sehingga tidak  terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk  salah tafsir 

 

4) Syarat Khusus 

✓ Menyajikan fakta objektif (sesuai dengan keadaan/ kenyataan di 

lapangan) 

✓ Ide sendiri 

✓ Ada data dan analisis data 

✓ Sesuai dengan kaidah EyD 

 

5) Fungsi KTI 

✓ Meningkatkan keterampilan membaca dan menulis 

✓ Berlatih mengintregasikan berbagai gagasan dan menyajikannya secara 

sistematis 

✓ Memperluas wawasan 

✓ Memberi kepuasan intelektual 

 

6) Jenis-jenis 

✓ K. I Pendidikan: paper (resume), praskripsi, skripsi, tesis, disertasi 

✓ K. I Penelitian: makalah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal 

penelitian,  

7) Kerangka  

 

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penulisan 

1.4 Manfaat Penulisan 

1.5 Metode Penulisan 

BAB II 

PEMBAHASAN 

  

BAB III 

METODE 

PENELITIAN 

 

BAB IV 

PENUTUP 

3.1 Simpulan 

3.2 Saran 

  

DAFTAR PUSTAKA 
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PENUGASAN 1 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Apa yang Anda dapatkan dari materi karya tulis ilmiah ini? Mengapa 

mahasiswa perlu membuat karya tulis ilmiah? Tuliskan jawaban dalam isian 

berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pertemuan berikutnya bawalah hasil Karya Tulis Ilmiah yang telah 

Anda buat tentang penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar 

Anda tinggal! Dengan format  penulisan sebagai berikut. 

jenis huruf : time new roman 

ukuran huruf : 12 

spasi  : 1,5 before after 0-0 

ukuran kertas : A4, margin: 4,3,3,3  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………..……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………..…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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*contoh Karya Tulis Ilmiah 

 

Kids Zaman Old  

Vs  

Kids Zaman Now 

 

 

 

 

Oleh: 

Almira Prindari Putri  

XI-IPA-2 

 

 

SMA NEGERI 1 BANYUWANGI 

Jalan Ikan Tongkol Telp. (0333) 423589 Kode Pos 

64816 

BANYUWANGI 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Belum lama ini kita sering mendengar istilah “Kids Zaman Now” dan 

“Kids Zaman Old”. Kedua istilah tersebut sedang viral diberbagai kalangan 

masyarakat Indonesia. Istilah “Kids Zaman Now” berasal dari kata “Kids” yang 

dalam bahasa Inggris berarti anak, “Zaman” yang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti jangka waktu yang menandai sesuatu., dan “Now” yang juga 

merupakan serapan dari kata bahasa Inggris yang berarti sekarang. 

Istilah Kids Zaman Now identik dengan tingkah laku anak muda masa 

kini. Banyak yang beraggapan jika mereka yang tergolong Kids Zaman Now 

adalah mereka yang lahir berkisar pada tahun 1995 hingga 2014. Meski begitu, 

banyak pendapat lain yang menjelaskan tentang rentang waktu usia mereka yang 

tergolong Kids Zaman Now. 

Sejak kecil, Kids Zaman Now sudah erat dengan gadget dan internet, dan 

ketika beranjak remaja menjadi ketergantungan. Pada kesehariannya, lebih banyak 

interaksi online daripada offline. Semua kegiatannya mulai dari membaca, nonton, 

dan komunikasi delakukan melalui internet. Meski begitu, mereka jadi melek 

teknologi dan bisnis. Mereka menjadi satu tingkat lebih maju dari generasi 

sebelumnya. 

Kids Zaman Old, istilah ini muncul setelah istilah “Kids Zaman Now. 

Istilah ini mengacu pada tingkah laku pemuda jaman dahulu. Mereka yang 

tergolong dalam generasi ini memiliki tahun lahir berkisar tahun 1981 hingga 

2000 masehi. Pemuda pada generasi ini dikenal lebih kalem, dengan tingkah laku 

yang dapat diterima sebagai anak muda pada umumnya.  

Kerap kali keduanya (Kids Zaman Now dan Kids Zaman Old) dibanding-

bandingkan berdasarkan kebiasaan, tingkah laku, gaya berpakaian, gaya berbicara 

dan kosa kata yang digunakan, sampai makanan yang dikonsumsi oleh anak muda 

dengan zaman yang berbeda tersebut. 
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Sebenarnya, tak ada yang salah dengan istilah “Kids Zaman Now” maupun 

“Kids Zaman Old”. Akan tetapi, beberapa tingkah laku yang dianggap tidak 

pantas dilakukan bagi anak muda seusianya yang menjadi dasar tercetusnya istilah 

ini. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi karakteristik keduanya. 

Contohnya teknologi dan arus globalisasi. 

Dengan berkembangnya teknologi dan lajunya arus globalisasi, anak muda 

masa kini dapat menjelajah dunia luar dengan mudahnya. Tapi, kemajuan yang 

seharusnya dimanfatkan sebaik mungkin, terkadang malah disalah gunakan oleh 

anak muda masa kini. Akan jika kalian berfikir pengaruh perubahan zaman itu 

selalu berdampak negative untuk kehidupan mereka, itu tidak sepenuhnya benar, 

tergantung bagaimana mereka (anak muda masa kini) menyikapinya. Oleh karina 

itu, penulis berpendapat kajian yang lebih mendalam tentang masalah social satu 

ini penting untuk dilakukan. Mengingat generasi muda masa kini berperan penting 

dalam kemajuan bangsa Indonesia pada masa mendatang. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana sejarah tercetusnya istilah kids zaman old dan kids 

zaman now? 

1.2.2. Bagaimana perkembangan istilah kids zaman now? 

1.2.3. Bagaimana perbedaan kids zaman old dengan kids zaman now? 

1.2.4. Bagaimana sikap kita menghadapi fenomena kids zaman now? 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Untuk mengetahui tentang istilah kids zaman old dan kids zaman 

now. 

1.3.2. Untuk mengetahui perkembangan istilah kids zaman now. 

1.3.3. Untuk mengetahui perbedaan kids zaman old dengan kids zaman 

now. 

1.3.4. Untuk mendeskripsikan sikap kita dalam menghadapi fenomena 

kids zaman now. 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Bagi anak muda zaman dahulu : dapat memahami karakter kids 

zaman now, dan menjelaskan pada keturunannya apa yang harus 

dilakukan sebagai kids zaman now. 
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1.4.2. Bagi anak muda masa kini : dapat memahami hal yang dapat 

dilakukan sebagai seorang kids zaman now, dan menjadi anak 

muda yang bermanfaat. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1. Kids Zaman Old Vs Kids Zaman Now 

Kids Zaman Now dan Kids Zaman Old adalah dua istilah yang sedang 

ramai digunakan di dunia maya. Istilah ini dapat kita jumpai di beberapa jejaring 

social antara lain, Instagram, Twitter, Facebook, bahakan Youtube. 

Istilah Kids Zaman Old maupun Kids Zaman Now tersusun dari dua 

bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. “Kids Zaman Now” berasal 

dari kata “Kids” yang dalam bahasa Inggris berarti anak-anak, “Zaman” yang 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jangka waktu yang menandai 

sesuatu., dan “Now” yang juga merupakan serapan dari kata bahasa Inggris yang 

berarti sekarang. Maka dari itu, istilah “Kids Zaman Now” berarti “Anak-anak 

Zaman Sekarang” 

Pada praktiknya, istilah Kids Zaman Now digunakan untuk mengomentari 

perilaku anak muda masa kini yang dianggap kurang pantas atau pun absurd. Jika 

ditelusuri, dapat kita simpulkan bahwa, penyandang istilah Kids Zaman Now 

adalah generasi Z atau generasi setelah Milennials. Generasi Z adalah sebutan 

untuk generasi yang sejak ia bisa berjalan dan berbicara, sudah akrab dengan 

internet. Generasi Z juga dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir 

dalam rentang tahun kelahiran 1995 sampai 2014. 

Menurut  Badan statistic Kanada, generasi ini dihitung mulai dari anak-

anak yang lahir pada 1993 hingga 2011. McCrindle Research Center di Australia 

berpendapat lain, menurtnya generasi ini didefinisikan sebagai orang-orang yang 

lahir pada 1995 sampai 2009. Adapun yang beranggapan bahwa generasi ini 

merupakan mereka yang lahir lepas dari Desember 2000. 

Di setiap negara memiliki patokan usia yang berbeda untuk generasi ini. 

Di negara-negara maju, mereka yang termasuk dalam generasi ini sudah atau 

belum berusia 22 tahun. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia 

memiliki generasi Z yang lebih muda, yakni usia 20 tahun kebawah. 
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Sedangkan istilah Kids Zaman Old mulai ramai digunakan netizen 

(pengguna social media) setelah istilah Kids Zaman Now. Istilah ini identik 

dengan perilaku anak muda zaman dahulu. Kids Zaman Old juga sering disebut 

generasi Y atau generasi Milennials. Generasi Y adalah mereka yang sempat 

merasakan dunia tanpa internet. Generasi ini lahir dalam kurun waktu 1981 

hingga 2000 masehi. Pada generasi ini, sudah dikenal tekonologi seperti 

komputer, dan video game. Mereka yang tergabung dalam generasi Y 

menggunakan teknologi komunikasi instan seperti SMS, e-mail, dan beberapa 

media social (Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram). 

Dimana ada kata Kids Zaman Now, disitu pula terdapat kata Kids Zaman 

Old. Karena, pada hakikatnya keduanya salaing berkaitan. Tak ada yang tahu 

siapa pencetus pertama kedua istilah tersebut. Tapi, hingga saat ini kedua istilah 

tersebut ramai diperbincangkan di social media. Entah itu anak-anak, remaja, 

maupun orang dewasa. 

2.2. Perkembangan 

Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti siapa pencetus awal istilah 

Kids Zaman Now mapun Kids Zaman Old. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, 

istilah ini hanya mendasar pada tingkah laku anak muda pada dua generasi 

tersebut. Fenomena yang sedang viral ini, menarik perhatian masyarakat, terutama 

bagi anak muda zaman dahulu yang merasa tingkah laku anak muda masa kini 

semakin absurd (aneh) atau bisa dibilang nyeleneh. 

Kalimat Kids Zaman Now banyak diposting di berbagai social media 

terutama facebook. Akun-akun yang berkaitan pun tidak diketahui kebenarannya, 

karena banyak dari mereka yang mengatas namakan Kak Seto, psikologi anak dan 

ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Mereka membuat akun palsu dan 

berkomentar di berbagai fanspage grup meme. Dalam komentar-komentarnya, 

mereka terbiasa menggabungkan kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, dan dari sinilah istilah Kids Zaman Now bermula.  

Kebanyakan komentar yang diposting oleh akun-akun tersebut hanya 

untuk bahan candaan saja. Misalanya, “Selamat pagi, Kids. Sudahkah anda 

menyeduh micin pagi ini?” atau “Saya lihatin dulu, nanti juga saya sleding satu-

satu.” dan lain sebagainya. Tapi, berawal dari candaan itu yang membuat istilah 
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ini tersebar dengan begitu cepat. Bahkan saat ini istilah Kids Zaman Now 

berkembang menjadi istilah-istilah lain yang masih berhubungan dengan kata 

“Zaman Now” misalnya, Parent Zaman Now, Teacher Zaman Now, dan 

sebagainya. Selain itu, dapat kita jumpai berbagai gambar bahkan konten youtube 

yang berhubungan dengan Kids Zaman Now. Kita juga sering dengar lagu yang 

bertema bahkan berjudul Kids Zaman Now. 

 

 

2.3. Perbedaan 

Kids Zaman Old dan Kids Zaman Now, keduanya berada pada era atau 

zaman yang berbeda tentunya. Tak heran, keduanya juga sering dibanding-

bandingkan dalam berbagai hal. Beberapa waktu yang lalu, penulis melakukan 

penelitian tentang gaya hidup Kids Zaman Old, maupun Kids Zaman Now. 

Pengambilan data berdasarkan kebiasaan narasumber ketika duduk dibangku SD 

atau SMP. Hasil pengambilan data tersebut adalah sebagai berikut. 

1.) Cara memanggil teman ketika berkunjung ke rumah teman. 

Kita pasti pernah berkunjung ke rumah teman, entah itu hanya sekedar 

ingin bermain, atau mengerjakan tugas. Jika Kids Zaman Old identik dengan 

menyerukan nama teman dengan suara yang khas, Kids Zaman Now malah 

hanya sekedar mengetikkan pesan, dan mengirimkan menggunakan ponsel 

mereka. Meski tidak menutup kemungkinan beberapa dari Kids Zaman Now 

juga melakukan hal yang sama seperti Kids Zaman Old, tapi hal itu jarang 

ditemukan mengingat Kids Zaman Now merupakan generasi yang melek 

teknologi. Perbedaan tersebut dapat kita lihat pada table berikut ini. 

Nama Umur / kelas 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Menyerukan 

Nama 

Teman 

Melalui 

Aplikasi 

Chatting 

M. Zaid Sofyan 
9 tahun / 4 

SD 
 √ √  

M. Rizdi 
12 tahun / 6 

SD 
 √ √  
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Alfan 
12 tahun/ 6 

SD 
 √ √  

Zain Zaid 
12 tahun / 6 

SD 
 √   

Indra 
13 tahun / 6 

SD 
 √  √ 

Falah Satriya 

Prindari 

12 tahun / 7 

SMP 
 √   

M. Fazli F 
12 tahun / 7 

SMP 
 √   

Anastasya Fitri 

V 

13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Daniel Octavian 
13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Tiwi 
13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Nabilla 

Maylarosa 

16 tahun / 11 

SMA 
 √   

Raviko 

Firmadhani 

16 tahun / 11 

SMA 
 √   

Wulan Puji 

Dewanti 

17 tahun / 11 

SMA 
 √   

Malta Claudia 
17 tahun / 11 

SMA 
 √   

Nila Izzati 
17 tahun / 12 

SMA 
 √   

Cindy Ayu K 18 tahun √    

Mogie Widya M 20 tahun √    

Frida Lintang N 21 tahun  √    

Laela Safitri 22 tahun √    
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Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa mereka yang tergolong 

Kids Zaman Now masih menggunakan cara lama karena teknologi pada saat 

mereka duduk di bangku SD maupun SMP tak secanggih masa kini. 

Sedangkan Kids Zaman Now, meski mereka telah melek teknologi, tak semua 

dari mereka menggunakan ponsel untuk sekedar memanggil teman, beberapa 

dari mereka memilih cara lama yaitu menyerukan nama teman dengan suara 

yang khas. 

 

2.) Menanyakan tugas sekolah 

Siapa pun yang pernah duduk di bangku sekolah, pasti pernah 

menanyakan tugas sekolah yang kurang jelas entah karena tidak masuk 

sekolah, atau kurang memperhatikan guru ketika menjelaskan di depan kelas. 

Adapun beberapa perbedaan keduanya yang dapat kita lihat dari data berikut. 

Nama Umur / kelas 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Menanyakan 

ke rumah 

teman 

terdekat 

Melalui 

Aplikasi 

Chatting 

M. Zaid Sofyan 
9 tahun / 4 

SD 
 √   

M. Rizdi 
12 tahun / 6 

SD 
 √   

Alfan 
12 tahun/ 6 

SD 
 √   

Zain Zaid 
12 tahun / 6 

SD 
 √   

Indra 
13 tahun / 6 

SD 
 √   

Falah Satriya 

Prindari 

12 tahun / 7 

SMP 
 √   

M. Fazli F 12 tahun / 7  √   
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SMP 

Anastasya Fitri 

V 

13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Daniel Octavian 
13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Tiwi 
13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Nabilla 

Maylarosa 

16 tahun / 

11 SMA 
 √   

Raviko 

Firmadhani 

16 tahun / 

11 SMA 
 √   

Wulan Puji 

Dewanti 

17 tahun / 

11 SMA 
 √   

Malta Claudia 
17 tahun / 

11 SMA 
 √   

Nila Izzati 
17 tahun / 

12 SMA 
 √   

Cindy Ayu K 18 tahun √    

Mogie Widya M 20 tahun √    

Frida Lintang N 21 tahun  √    

Laela Safitri 22 tahun √    

 

Dari data yang didapatkan, Kids Zaman Old menanyakan tugas tersebut 

pada teman terdekat. Tapi, tak menutup kemungkinan Kids Zaman Now juga 

melakukan serupa. Contohnya mereka yang duduk di bangku SMA dan SD. 

Tapi, bagi mereka (Kids Zaman Now) yang duduk di bangku SMP lebih 

memilih menggunakan aplikasi chatting agar lebih praktis. 

 

3.) Kendaraan untuk ke sekolah 
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Bagi pelajar, pergi ke sekolah adalah rutinitas keseharian mereka. Ada 

berbagai cara dan endaraan yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Berikut 

data kendaraan yang digunkan anak-anak zaman dahulu hingga saat ini. 

Nama Umur / kelas 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Sepeda 

Sepeda 

Motor 

(diantar) 

Lain-

lain 

M. Zaid Sofyan 9 tahun / 4 SD  √    

M. Rizdi 12 tahun / 6 SD  √    

Alfan 12 tahun/ 6 SD  √    

Zain Zaid 12 tahun / 6 SD  √    

Indra 13 tahun / 6 SD  √    

Falah Satriya Prindari 12 tahun / 7 SMP  √    

M. Fazli F 12 tahun / 7 SMP  √    

Anastasya Fitri V 13 tahun / 7 SMP  √    

Daniel Octavian 13 tahun / 7 SMP  √    

Tiwi 13 tahun / 7 SMP  √    

Nabilla Maylarosa 16 tahun / 11 SMA  √    

Raviko Firmadhani 16 tahun / 11 SMA  √    

Wulan Puji Dewanti 17 tahun / 11 SMA  √    

Malta Claudia 17 tahun / 11 SMA  √    

Nila Izzati 17 tahun / 12 SMA  √    

Cindy Ayu K 18 tahun √     

Mogie Widya M 20 tahun √     

Frida Lintang N 21 tahun  √     
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Laela Safitri 22 tahun √     

 

Untuk di daerah Banyuwangi sendiri, hingga saat ini anak SD pergi ke 

sekolah menggunakan sepeda, jalan kaki, atau diantar orang tua. Sedangkan 

siswa SMP sudah banyak yang membawa sepeda motor sendiri meski belum 

memiliki SIM. Bahkan siswa SMA ada yang menggunakan mobil. 

Dari data yang didapat, rata-rata mereka Kids Zaman Old maupun Kids 

Zaman Now, pergi ke sekolah dengan diantar oleh orangtua. Meski beberapa 

dari mereka ada yang naik becak, dan jalan kaki. 

 

4.) Menghubungi teman untuk mengajak bermain 

Anak-anak identik dengan bermain untuk mengisi waktu senggangnya. 

Ada beberapa cara untuk membuat janji dengan teman ketika ingin bermain 

untuk mengisi waktu luang yang ada. Berikut data yang di dapat sesuai 

kebiasaan anak-anak dari tahun ke tahun. 

Nama Umur / kelas 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Berkunjung 

Ke Rumah 

Teman 

Melalui 

Aplikasi 

Chatting 

M. Zaid Sofyan 
9 tahun / 4 

SD 
 √   

M. Rizdi 
12 tahun / 6 

SD 
 √   

Alfan 
12 tahun/ 6 

SD 
 √   

Zain Zaid 
12 tahun / 6 

SD 
 √   

Indra 
13 tahun / 6 

SD 
 √   

Falah Satriya 

Prindari 

12 tahun / 7 

SMP 
 √   

M. Fazli F 12 tahun / 7  √   
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SMP 

Anastasya Fitri 

V 

13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Daniel Octavian 
13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Tiwi 
13 tahun / 7 

SMP 
 √   

Nabilla 

Maylarosa 

16 tahun / 11 

SMA 
 √   

Raviko 

Firmadhani 

16 tahun / 11 

SMA 
 √   

Wulan Puji 

Dewanti 

17 tahun / 11 

SMA 
 √   

Malta Claudia 
17 tahun / 11 

SMA 
 √   

Nila Izzati 
17 tahun / 12 

SMA 
 √   

Cindy Ayu K 18 tahun √    

Mogie Widya M 20 tahun √    

Frida Lintang N 21 tahun  √    

Laela Safitri 22 tahun √    

 

Terlihat jelas perbedaan antara Kids Zaman Old maupun Kids Zaman 

Now pada poin ini. Karena teknologi pada era Kids Zaman Old belum 

secanggih saat ini, mereka juga belum memiliki ponsel sendiri, mereka lebih 

memilih untuk langsung berkunjung ke rumah teman dan merencanakan hari 

itu juga. Sedangkan Kids Zaman Now lebih banyak menggunakan alikasi 

Chatting untuk membuat janji. Selain lebih efektif dan prakti, biasanya 

mereka merencanakannya semalam atau sehari sebelum hari yang ditentukan, 

meksi terkadang hanya sekedar wacana saja. 
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5.) Tidak memahami materi yang diterangkan di sekolah 

Hal yang wajar jika terkadang seorang siswa tidak mengerti atau paham 

akan materi yang diajarkan ketika di sekolah. Mereka pasti akan mengulas 

kembali materi tersebut meski hanya sekedar untuk mengerjakan PR. Ketika 

mereka tak paham akan materi yang diajarkan, setiap anak memiliki cara 

berbedauntuk memahaminya. Berikut data kebiasaan anak-anak ketika SD 

pada zamannya. 

Nama Umur 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Bertanya Kepada 

Browsing 

Teman 
Orang 

Tua 
Guru 

M. Zaid Sofyan 9 tahun  √     

M. Rizdi 12 tahun  √     

Alfan 12 tahun  √     

Zain Zaid 12 tahun  √     

Indra 13 tahun  √     

Falah Satriya Prindari 12 tahun  √     

M. Fazli F 12 tahun  √     

Anastasya Fitri V 13 tahun  √     

Daniel Octavian 13 tahun  √     

Tiwi 13 tahun  √     

Nabilla Maylarosa 16 tahun  √     

Raviko Firmadhani 16 tahun  √     

Wulan Puji Dewanti 17 tahun  √     

Malta Claudia 17 tahun  √     



82 

 

Nila Izzati 17 tahun  √     

Cindy Ayu K 18 tahun √      

Mogie Widya M 20 tahun √      

Frida Lintang N 21 tahun √      

Laela Safitri 22 tahun √      

 

Dari data yang didapat, Kids Zaman Old lebih memilih bertanya pada 

teman atau guru yang bersangkutan. Sedangkan bagi Kids Zaman Now 

memilih untuk brosing, kalau pun bertanya pada teman, tidak menanyakan 

secara langsung, tapi melalui Whatsapp misalnya. Tapi, tetap tak menutup 

kemungkinan beberapa dari mereka lebih memilih bertanya kepada guru dan 

orang tua. 

 

6.) Permainan yang sering dilakukan. 

Anak-anak sangat identik dengan permainan. Bisa dikatakan, sebagian 

dari waktunya digunaka untuk bermain. Namun, saat ini tenologi semakin 

berkembang. Semakin marak hal yang dapat kita lakukan dengan internet yang 

sangat mudah dioperasikan, salah satunya adalah bermain game. banyak game 

online yang dapat kita operasikan dengan online maupun offline dari 

smartphone kita. Hal ini yang membedakan perbedaan permainan yang 

dimainkan oleh Kids Zaman Now dan Kids Zaman Old. Berikut adalah bukti 

dari perbedaan dari dua era tersebut. 

Nama Umur / kelas 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Nama Permainan 

M. Zaid Sofyan 9 tahun / 4 SD  √ Main bola 

M. Rizdi 12 tahun / 6 SD  √ 
Game online 

 (mobile legend) 

Alfan 12 tahun/ 6 SD  √ Game online (dota 2) 
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Zain Zenid 12 tahun / 6 SD  √ Bersepeda, game online 

Indra 13 tahun / 6 SD  √ 
Sepak bola, game online, 

bersepeda 

Falah Satriya 

Prindari 
12 tahun / 7 SMP  √ 

Game online (mobile 

legend) 

M. Fazli F 12 tahun / 7 SMP  √ Game online (PES 2018) 

Anastasya Fitri V 13 tahun / 7 SMP  √ 
Game online (mobile 

legend) 

Daniel Octavian 13 tahun / 7 SMP  √ 

Game online (mobile legend) 

Main aplikasi “kode keras 

cewek” 

Tiwi 13 tahun / 7 SMP  √ Gobak sodor 

Nabilla Maylarosa 16 tahun / 11 SMA  √  

Raviko Firmadhani 16 tahun / 11 SMA  √ 

Engklek, bekel, masak-

masakan, balapan sepeda, 

kejar-kejaran. 

Wulan Puji Dewanti 17 tahun / 11 SMA  √ 

Engklek, lompat tali, petak 

umpet, dakon, kasti, kotak 

pos, main hujan, masak-

masakan. 

Oktavian L 17 tahun / 11 SMA  √ 

Kasti, benteng-bentengan, 

masak-masakan, petak 

umpet, bersepeda. 

Nila Izzati 17 tahun / 12 SMA  √ 

Bekel, petak umpet, gobak 

sodor, masak-masakan, 

benteng-bentengan 

Cindy Ayu K 18 tahun √   

Mogie Widya M 20 tahun √  Bersepeda 

Frida Lintang N 21 tahun √  Memanjat pohon. 

Laela Safitri 22 tahun √   
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Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kids Zaman Now lebih 

memilih bermain game online daripada permainan tradisional yang 

membutuhkan kerjasama antar teman. Hal ini sangat berbeda dengan mereka 

yang duduk di bangku SMA maupun yang telah lulus. Karena, pada saat 

mereka duduk di bangku SD mereka belum terlalu mengenal dunia internet. 

Bahkan, pelajaran TIK hanya diajarkan di beberapa sekolah dasar saja. 

Tak menutup kemungkinan bagi mereka yang tergolong Kids Zaman 

Now untuk bermain permainan tradisional. Tapi, itu sudah jarang terlihat. 

Padahal, dengan permainan tradisional kita dapat melatih kekompakan dengan 

teman, bekerja sama untuk memenangkan permainan, berolah raga (karena 

dalam permainan tradisional lebih mengandalkan gerak tubuh seperti berlari, 

dll). 

 

 

 

7.) Hal yang digunakan untuk mengabiskan watu 

Semua orang pasti memiliki waktu senggang yang sengaja bahkan tak 

sengaja di sediakan. Bagi anak-anak, waktu senggang adalah saat dimana dia 

dapat tidur, bermain, menonton tv, dan beberapa hal yang dapat menghibur 

dirinya tanpa meikirkan PR ataupun tugas-tugas yang diberikanoleh guru 

untuk dikerjakan di rumah. Berikut adalah kegiatan Kids Zaman Now dan 

Kids Zaman Old dalam mengisi waktu luang mereka ketika duduk di bangku 

SD maupun SMP. 

 

Nama Umur / kelas Kids Kids Kegiatan 

Kids Zaman Old 

Kids Zaman Now 
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Zaman 

Old 

Zaman 

Now 

M. Zaid Sofyan 9 tahun / 4 SD  √ Bermain  

M. Rizdi 12 tahun / 6 SD  √ Menonton TV 

Alfan 12 tahun/ 6 SD  √ Bermain hp dan laptop 

Zain Zenid 12 tahun / 6 SD  √ Nonton TV, Bermain HP 

Indra 13 tahun / 6 SD  √ Bermain game 

Falah Satriya Prindari 12 tahun / 7 SMP  √ 
Membaca dan bermain 

game online 

M. Fazli F 12 tahun / 7 SMP  √ 

Menonton youtube / TV, 

Bermain bersama teman, 

melihat trending topic di 

handphone, belajar  bila 

disuruh orang tua. 

Anastasya Fitri V 13 tahun / 7 SMP  √ 
Bermain HP dan membaca 

novel 

Daniel Octavian 13 tahun / 7 SMP  √ Bermain HP, menonton TV 

Tiwi 13 tahun / 7 SMP  √ Membaca buku 

Nabilla Maylarosa 
16 tahun / 11 

SMA 
 √ 

Mendengarkan music, 

nari, nyanyi 

Raviko Firmadhani 
16 tahun / 11 

SMA 
 √ 

Bermain dengan teman, 

bermain HP. 

Wulan Puji Dewanti 
17 tahun / 11 

SMA 
 √ Bermain, makan camilan 

Oktavian L 
17 tahun / 11 

SMA 
 √ Menonton TV. 

Nila Izzati 
17 tahun / 12 

SMA 
 √ Bermain, nonton TV. 

Cindy Ayu K 18 tahun √  Rekreasi  
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Mogie Widya M 20 tahun √  Tidur 

Frida Lintang N 21 tahun √  Bermain 

Laela Safitri 22 tahun √   

 

Dengan teknologi yang semakin berkembang, merek (Kids Zaman Now) 

lebih sering menghabiskan waktu mereka untuk berselancar di dunia internet, 

bermain game online, bahkan sekedar menonton TV. Tak jauh berbeda dengan 

Kids Zaman Old, yang membedakan adalah mereka (Kids Zaman Old) hanya 

sekedar menonton TV, tidur, bermain, dan beberapa hal lain yang tak 

bergantung dengan internet. 

 

 

8.) Lagu Favorit 

Siapa yang tak pernah mendengarkan sebuah lagu? Semua orang pasti 

pernah mendengarkan lagu, entah itu orang dewasa, remaja, maupun anak-

anak. Lagu membawa dampak positif bagi pendengarnya. termasuk pada 

anak-anak. Berikut adalah data lagu yang sering didengarkan oleh Kids Zaman 

Now dan Kids Zaman Old ketika duduk di bangku SD atau SMP. 

 

 

Nama Umur / kelas 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Lagu Favorit 

M. Zaid Sofyan 9 tahun / 4 SD  √ Alan Walker – Alone 
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M. Rizdi 12 tahun / 6 SD  √ One Direction - One Things 

Alfan 12 tahun/ 6 SD  √ Terror Reid 

Zain Zenid 12 tahun / 6 SD  √ Lagu Banyuwangi. 

Indra 13 tahun / 6 SD  √ Alan Walker – Faded 

Falah Satriya 

Prindari 
12 tahun / 7 SMP  √ 

Ed Sheeran – Shape Of 

You 

Joe Inoue – Closer 

M. Fazli F 12 tahun / 7 SMP  √ 
Marshmello,  

Alan Walker, DJ Snake 

Anastasya Fitri V 13 tahun / 7 SMP  √ 

Virgoun – Bukti, 

Virgoun – Surat Cinta Untuk 

Starla 

Daniel Octavian 13 tahun / 7 SMP  √ 

Marshmello – Silence 

Justin Bieber – I’m The 

One 

Imagine Dragon – Thunder 

Tiwi 13 tahun / 7 SMP  √ Lagu Shalawat 

Nabilla Maylarosa 
16 tahun / 11 

SMA 
 √  

Raviko Firmadhani 
16 tahun / 11 

SMA 
 √ SNSD 

Wulan Puji 

Dewanti 

17 tahun / 11 

SMA 
 √ Raisa – LDR 

Oktavian L 
17 tahun / 11 

SMA 
 √ Letto 

Nila Izzati 
17 tahun / 12 

SMA 
 √ st12 

Cindy Ayu K 18 tahun √   

Mogie Widya M 20 tahun √  Skrillex 

Frida Lintang N 21 tahun √  K-Pop 
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Laela Safitri 22 tahun √   

 

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa lagu yang sering di 

dengar oleh Kids Zaman Old maupun Kidds Zaman Now rata-rata merupakan 

western  song. Jika ditanya, “Mengapa lebih menyukai western song 

ketimbang lagu dari dalam negri?” banyak dari mereka yang menjawab, 

karena music barat meiliki nada dan melodi yang easy listening. Selain itu, 

lagu-lagu dari luar negri (western song) memiliki nada yang tidak 

membosankan dan dapat mengguah semangat. 

 

9.) Berkumpul dengan Teman 

Nama Umur / kelas 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Kegiatan 

M. Zaid Sofyan 9 tahun / 4 SD  √ Bermain bersama 

M. Rizdi 12 tahun / 6 SD  √ Bermain bersama 

Alfan 12 tahun/ 6 SD  √ Bersepeda 

Zain Zaid 12 tahun / 6 SD  √ Bermain bersama (gadget) 

Indra 13 tahun / 6 SD  √ Ngobrol 

Falah Satriya 

Prindari 
12 tahun / 7 SMP  √ Bermain bersama 

M. Fazli F 12 tahun / 7 SMP  √ 
Mengerjakan PR, 

Bermain game online. 

Anastasya Fitri V 13 tahun / 7 SMP  √ 
Ngobrol, foto-foto, 

bermain game online. 

Daniel Octavian 13 tahun / 7 SMP  √ 
Ngobrol, makan, main 

game bersama. 

Tiwi 13 tahun / 7 SMP  √ Ngobrol. 
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Nabilla Maylarosa 16 tahun / 11 SMA  √ Curhat, sharing, cerita. 

Raviko 

Firmadhani 
16 tahun / 11 SMA  √ 

Bermain bersama, 

mengerjakan tugas 

bersama. 

Wulan Puji 

Dewanti 
17 tahun / 11 SMA  √ Bermain bersama. 

Oktavian L 17 tahun / 11 SMA  √ Bermain masak-masakan 

Nila Izzati 17 tahun / 12 SMA  √ Bermain bersama. 

Cindy Ayu K 18 tahun √  
Ngobrol, makan-

makan. 

Mogie Widya M 20 tahun √  Mengobrol. 

Frida Lintang N 21 tahun √  Bermain bersama 

Laela Safitri 22 tahun √   

 

Ketika berkumpul bersama teman, Zaman Now lebih memilih untuk 

bermin game online bersama. Sedangkan Kids Zaman Old menghabiskan 

waktu bersama teman untuk belajar, atau hanya sekedar mengobrol, lebih-

lebih mereka memainkan permainan tradisional. Hal ini jauh lebih baik 

daripada yang dilakukan Kids Zaman Now. Meski tak dapat dipungkiri, Kids 

Zaman Now tak melulu focus pada pnsel masing-masing ketika sedng 

bersama teman-temannya. Tapi, itulah yang sering kita temui di sekitar kita. 
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10.) Ponsel Pertama 

Nama Umur / kelas 

Kids 

Zaman 

Old 

Kids 

Zaman 

Now 

Pada umur 

/ kelas 
Jenis / merk 

M. Zaid Sofyan 9 tahun / 4 SD  √ - - 

M. Rizdi 12 tahun / 6 SD  √ 6 tahun Nokia 

Alfan 12 tahun/ 6 SD  √ 12 tahun iPhone 

Zain Zaid 12 tahun / 6 SD  √ 5 SD Samsung 
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Indra 13 tahun / 6 SD  √ 11 tahun Lenovo 

Falah Satriya 

Prindari 

12 tahun / 7 

SMP 
 √ 11 tahun K-touch 

M. Fazli F 
12 tahun / 7 

SMP 
 √ 4 SD Samsung (jadul) 

Anastasya Fitri V 
13 tahun / 7 

SMP 
 √ 9 tahun Cross (jadul) 

Daniel Octavian 
13 tahun / 7 

SMP 
 √ 10 tahun Nokia 

Tiwi 
13 tahun / 7 

SMP 
 √ - - 

Nabilla Maylarosa 
16 tahun / 11 

SMA 
 √ 6 SD Cross 

Raviko Firmadhani 
16 tahun / 11 

SMA 
 √ 4 SD Nokia 

Wulan Puji 

Dewanti 

17 tahun / 11 

SMA 
 √ 10 tahun Nokia 

Oktavian L 
17 tahun / 11 

SMA 
 √ 5 SD Cross 

Nila Izzati 
17 tahun / 12 

SMA 
 √ 5 tahun Sony 

Cindy Ayu K 18 tahun √  6 SD Nokia 

Mogie Widya M 20 tahun √  11 tahun Nokia 

Frida Lintang N 21 tahun √  5 SD Nokia 

Laela Safitri 22 tahun √  5 SD Nokia 

 

Rata-rata Kids Zaman Now maupun Kids Zaman Old memiliki ponsel 

sendiri sejak umur 10 – 11 tahun, atau  kelas 5 SD. Ponsel pertama mereka 

juga ponsel biasa yang terkadang hanya dapat digunakan untuk telepon dan 
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SMS saja. Meski ada beberapa dari mereka memiliki ponsel pertama yang 

berbasis android bahkan IOS. 

 

2.4. Sikap 

Melihat anak muda masa kini yang terkadang kelewatan batas. Banyak 

dari mereka yang bersikap dan berdandan seperti orang dewasa, terkadang mereka 

tak bisa ditegur dan dinasehati. 

Sebagai Kids Zaman Now, sikap yang harus kita lakukan dalam 

menghadapi fenomena ini di antaranya adalah: 

1. Dengan berkembangnya teknologi yang menjadikan anak muda masa kini 

mejadi melek teknologi, diharapkan dapat diamnfaatkan sebaik mungkin agar 

dapat bermanfaat dimasa mendatang. 

2. Pada era ini, ponsel adalah salah satu barang penting bagi sebagian orang. 

Bahkan anak SD telah banyak yang pandai mengoperasikan smartphone. 

Dengan begitu, sudah seharusnya kita mengerti manfaat sebenarnya dari 

smartphone tersebut. Jangan sampai hanya digunakan untuk hal yang kurang 

bermanfaat, seperti chatting dengan teman membahas hal yang tidak penting, 

atau bermain game online dan tak ingat waktu. 

3. “Dunia dalam genggaman mu.” Setuju kah kalian dengan slogan tersebut? 

Maksud dalam slogan tersebut adalah jika kita ingin tahu tentang sesuatu 

yang ada di dunia ini, kita dapat dengan mudah menemukannya. Kembali 

pada fungsi smartphone yang selalu ada di genggaman kita, dengan sekali 

klik kita dapat menemukan sesuatu yang kita ingin cari tahu selama 

smartphone kita terhubungan dengan jaringan internet. Oleh karena itu, 

dengan adanya internet yang dapat kita gunakan dengan mudah, kita harus 

dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, misal untuk mencari materi 

pelajaran, atau informasi bermanfaat lainnya. kita harus dapat memilah hal 

yang cocok dan tidak cocok untuk kita konsumsi (baca). 

4. Tak ada salahnya memiliki hobi bermain game online. Tapi, akan lebih bagus 

jika selain mahir memainkan game online, kita juga menemukan terobosan 

baru tentang game online tersebut. Dengan begitu, makin banyak pemuda 
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Indonesia yang berprestasi. Karena prestasi tidak hanya dinilai dari nilai 

pelajaran di sekolah. 

5. Berbagai social media seperti, Youtube, Instagram, Twitter dapat 

dimanfaatkan untuk menyalurkan hobi. Tentunya, dengan mengunggah 

konten-konten berkualitas yang mampu mengasah bakat dan kreatifitas, serta 

mampu menjadi inspirasi bagi anak muda masa kini. 

Sebagai Kids Zaman Old, yang beberapa diantaranya telah menjadi Parent 

Zaman Now sikap yang harus dilakukan adalah. 

1. Dengan berkembangnya teknologi yang serba mudah ini, sebaiknya tetap 

mengawasi Kids Zaman Now agar tidak terpengaruh oleh efek internet dan 

smartphone yang dapat membuat kecanduan. 

2. Tidak mengekang Kids Zaman Now, namun tetap mengawasinya. Karena 

mengekang adalah salah satu factor kenapa mreka menjadi pribadi yang tau 

menurut. Karena sejatinya, seorang remaja adalah pribadi yang tak mau diatur. 

3. Menjadi teman dan melakukan sharing dengan Kids Zaman Now. Dengan 

begitu, dapat bertukar fikiran tentang perbedaan zaman yang ada. 

4. Memberi batasan-batasan pada Kids Zaman Now ketika menjelajah di dunia 

luar (internet). Karena ketika mereka membaca, atau melihat susatu yang 

berbau modernisasi, itu akan berdampak salah satunya pada mental mereka. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1. Simpulan 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kids Zaman 

Now dan Kids Zaman Old murapakan istilah yang  mendasar pada tingkah 

laku anak muda pada zamannya. Istilah Kids Zaman sendiri bermula dari 

keisengan beberapa oknum yang tidak kita ketahui identitasnya yang 

mengatasnamakan Kak Seto pada akun social medianya. Akun-akun 

tersebut mengomentari tingkah laku anak muda masa kini yang 

menurutnya melewati batas bahkan terkesan nyeleneh. Terdapat beberapa 

perbedaan yang signifikan antara Kids Zaman Now dan Kids Zaman Now. 

Oleh karena itu, baik Kids Zaman Now maupun Kids Zaman Old harus 

mampu menyikapi fenomena yang sebagian besar factor penyebanya 

adalah perkembangan teknologi. 

 

3.2. Saran 

Menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan Karya 

Tulis Ilmiah ini, penulis mengharapkan kritik dari pembaca agar dapat 

lebih baik dalam penulisan Karya Ilmiah selanjutnya. 
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ANGKET PENELITIAN 

KEBIASAAN YANG DILAKUKAN  

KIDS ZAMAN NOW DAN KIDS ZAMAN OLD 

 

Identitas 

Nama  : 

Kelas  : 

Umur  : 

 

Petunjuk pengisian angket. 

1. Angket atau soal ini diajukan dalam rangka pembuatan KTI. 

2. Di bawah ini tersedia beberapa pertanyaan terkait penelitian yang sedang 

diteliti.  

3. Isi sesuai kebiasaan yang kalian lakukan ketika duduk di bangku SD atau 

SMP. 

4. Beri tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia (untuk pertanyaan tertutup). 

5. Jawab pada kolom yang tersedia (untuk pertanyaan terbuka) 

 

Pertanyaan tertutup 

1. Cara memanggil teman ketika kamu berkunjung ke rumah teman? 

a. Menyerukan nama teman dengan keras dan dengan nada yang khas 

b. Melalui aplikasi chatting 

2. Apa yang dilakukan ketika menanyakan tugas? 

a. Menanyakan ke rumah teman 

terdekat 

b. Telepon teman 

c. Melalui aplikasi chatting 

3. Kendaraan untuk ke sekolah? 

a. Jalan kaki b. Sepeda c. Sepeda Motor 

4. Dengan cara apa kamu menghubungi teman untuk mengajak bermain? 

a. Berkunjung ke rumah teman 

b. Menelpon teman 

c. Melalui aplikasi chatting 

5. Apa yang kamu lakukan ketika ada materi yang tidak dipahami di sekolah? 

a. Menanyakan pada teman 



 

b. Menanyakan pada guru yang bersangkutan 

c. Menanyakan pada orang tua 

d. Mencari referensi dari buku lain di perpustakaan 

e. Browsing di internet menggunakan aplikasi browser pada smartphone 



 

Pertanyaan terbuka. 

6. Permainan yang sering dilakukan 

 

 

 

 

7. Hal yang digunakan untuk menghabiskan waktu 

 

 

 

 

8. Lagu yang sering didengar (favorit) 

 

 

 

 

9. Kegiatan apa yang kamu lakukan ketika berkumpul dengan teman? 

 

 

 

 

10. Umur / pada kelas berapa kamu mulai memiliki ponsel sendiri, dan ponsel seperti 

apakah? 

 

 

 

 

 



 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Bahan Diskusi Pertemuan Berikutnya 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

 

1. Apakah Anda pernah mengikuti PKM?  

2. Jika ya, apa yang Anda buat? Jika tidak, mengapa? 

3. Tuliskan konsep PKM yang Anda ketahui pada isian berikut ini! 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………...……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



 

MODUL 8 

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

(PKM) 

 

Pendahuluan 

PKM merupakan salah satu program Direktorat Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (Litabmas), Ditjen Dikti untuk meningkatkan kualitas peserta 

didik (mahasiswa) di perguruan tinggi. Diharapkan mahasiswa kelak dapat menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis, profesional, dapat 

menerapkan, mengembangkan, meyebarluaskan ipteks dan memperkaya budaya 

nasional. 

Lulusan Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill 

of thinking, management skill, dan communication skill. Kekurangan atas salah satu 

dari keempat keterampilan/kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya 

mutu lulusan. Sinergisme akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam 

kecepatan menemukan solusi atas persoalan atau yang dihadapinya. Perilaku dan 

pemikiran yang ditunjukkan akan bersifat konstruktif realistis, artinya kreatif (unik 

dan bermanfaat) serta dapat diwujudkan. Kemampuan berpikir dan bertindak kreatif 

pada hakekatnya dapat dilakukan setiap manusia apalagi yang menikmati pendidikan 

tinggi. Kreativitas merupakan penjelmaan integratif dari tiga faktor utama dalam diri 

manusia, yaitu: pikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Dalam faktor pikiran terdapat imajinasi, persepsi dan nalar. Faktor 

perasaan terdiri dari emosi, estetika dan harmonisasi. Sedangkan faktor keterampilan 

mengandung bakat, faal tubuh dan pengalaman. Dengan demikian, agar mahasiswa 

dapat mencapai level kreatif, ketiga faktor termaksud diupayakan agar optimal dalam 

sebuah kegiatan yang diberi nama Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). 

PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001, yaitu setelah 

dilaksanakannya program restrukturisasi di lingkungan Ditlitabmas. Kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini sarat 

dengan partisipasi aktif mahasiswa, diintegrasikan ke dalam satu wahana, yaitu 

PKM. PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf 

pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi 



 

serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin 

yang cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa mandiri dan arif, mahasiswa diberi 

peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, 

membangun kerja sama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan 

yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. 

 

Macam PKM 

(1) PKM-Penelitian (PKM-P),  

a. Merupakan program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu 

menjawab berbagai macam permasalahan keilmuan. Program ini 

dikelompokan menjadi penelitian bidang eksakta (PKM- PE) dan 

sosial humaniora (PKM-SH).  

b. PKM-PE merupakan program penelitian yang dimaksudkan untuk 

mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang berkaitan 

dengan isu terkini bidang eksakta, misalnya mengidentifikasi faktor 

penentu mutu produk, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya, 

modifikasi produk, identifikasi dan pengujian khasiat senyawa kimia 

bahan alam. 

c. PKM-PSH merupakan program penelitian untuk memecahkan 

masalah sosial humaniora,misalnya survei kesehatan anak jalanan, 

metode pembelajaran aksara daerah di siswa sekolah dasar, 

pengembangan metode pembelajaran, laju pertumbuhan ekonomi di 

sentra kerajinan, permasalahan psikologi, budaya, seni yang mewarnai 

perilaku masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. 

 

(2) PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-M),  

Merupakan program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, 

penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, 

sosialisasi penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman 

aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta aksara dan lain-lain bagi 

masyarakat baik formal maupun non-formal, yang sementara ini dinilai 



 

kurang produktif. Disyaratkan dalam Proposal program ini adanya 

komitmen bekerja sama secara tertulis dari komponen masyarakat yang 

akan dibantu/menjadi khalayak sasaran. Mitra PKMM-M adalah 

masyarakat yang tidak berorientasi profit. 

 

(3) PKM-Kewirausahaan (PKM-K),   

Merupakan program pengembangan ketrampilan mahasiswa dalam 

berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang 

dihasilkan dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan 

salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. Jadi 

pemeran utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan 

masyarakat, ataupun mitra lainnya. 

 

(4) PKM-Karsacipta (PKM- KT),  

Merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar 

mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, 

model/barang atau prototipe dan sejenisnya. Karya cipta tersebut bisa saja 

belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. 

 

(5) PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan 

Merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil 

kegiatan kelompok mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian atau 

pengabdian kepada masyarakat (misalnya studi kasus, praktik lapang, 

KKN, PKM, magang). 

  

(6) PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT). 

Merupakan program penulisan ide atau gagasan visioner kelompok 

mahasiswa, berupa konsep yang memuat strategi solutif tentang sesuatu 

persoalan regional atau bahkan nasional. Gagasan yang dituliskan dapat 

mengacu kepada isu aktual yang ada di masyarakat dan memerlukan solusi 

sistemik berjangka panjang berdasarkan hasil karya pikir yang cerdas dan 

implementatif. 



 

 

(7) PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T) 

Merupakan program bantuan teknologi (mutu bahan baku, prototipe, 

model, peralatanatau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan 

mutu, kemasan dan lain-lain) atau manajemen (perbaikan mutu kinerja 

SDM, pemasaran, pembukuan, status usaha, HaKI dan lain-lain) atau 

lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil (industri rumahan, 

pedagang kecil atau koperasi), menengah atau bahkan berskala besar, yang 

menyangkut kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan 

calon mitra program. Mitra program yang dimaksud dalam hal ini adalah 

kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit, misalnya: pedagang, 

klinik bersalin, penyedia jasa dan sebagainya. PKM-T mewajibkan 

mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terlebih dahulu, karena produk 

PKM-T merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. Dengan 

demikian, di dalam usul program harus dilampirkan Surat Pernyataan 

Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur 

kehidupan  manusia. Pelacuran merupakan tingkah laku lepas bebas tanpa kendali 

dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenisnya tanpa 

mengenal batas-batas kesopanan (Kartini, 2005: 200). Menurut Perkins and 

Bannet dalam Koentjoro (2004: 30), pelacuran atau prostitusi merupakan suatu 

bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu 

yang bersifat jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih 

mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Definisi 

tersebut sejalan dengan Koentjoro (2004: 36) yang menjelaskan bahwa pekerja 

seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai 

oleh kepuasan seks dari bermacam-macam orang, dilakukan demi uang dan 

dijadikan sebagai sumber pendapatan. 

Sundal, bondon, balon, lonte, tembluk, pereks, pecun serta kupu-kupu 

malam merupakan sebagian istilah yang diartikan sebagai sebutan untuk pelacur, 

istilah ini masih sering digunakan beberapa daerah di Indonesia. Sementara 

dewasa ini muncul sebutan baru untuk pelacur, yaitu kimcil. Secara etimologis 

kimcil merupakan singkatan dari kimpet cilik atau bisa juga kimpol cilik (bahkan 

ada juga yang mengartikan sebagai kimplikan cilik). Dalam bahasa Indonesia 

kimpet berarti sekitaran paha dan cilik yang berarti kecil. Kimcil merupakan 

remaja yang berumur 14-19 tahun yang rata-rata masih pelajar SMP sampai SMA 

dengan berpenampilan modis dan melakukan pergaulan bebas yang bertujuan 

menarik banyak laki-laki dan rela menjual tubuhnya untuk mendapatkan balasan 

berupa materi maupun jasa sesuai apa yang disepakati.  

Munculnya fenomena kimcil di kalangan pelajar mengindikasikan mereka 

rentan dan “istimewa” dalam bisnis prostitusi. Mucikari (germo) yang beraksi di 

bisnis hitam ini menjadikan komoditas remaja (pelajar) sebagai dagangan yang 

dianggap sangat menguntungkan bagi mereka. Sebagian besar yang menjadi 

obyek di dalamnya adalah remaja putri (perempuan) dengan status ‘daun muda’ 
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yang melekat pada diri mereka lantaran secara seksual mereka sedang mengalami 

tumbuh kembang. Dengan daya tariknya itulah pelaku bisnis ini banyak 

memperdaya mereka mengingat secara psikologis masih dalam tahap yang labil 

sehingga relatif lebih mudah diprovokasi. Belum lagi minimnya pengetahuan 

tentang seks dan pengalaman membuat mereka hanya dijadikan obek kesenangan 

‘lelaki hidung belang’ dengan harga rendah dibandingkan dengan masa depan 

yang mereka korbankan. Akibatnya para remaja putri yang berprofesi sebagai 

kimcil inipun menjadi layu sebelum berkembang. 

Keberadaan remaja yang terjun dalam dunia gelap pelacuran atau yang 

sering disebut dengan kimcil sudah terjadi di setiap kota-kota besar di Indonesia, 

tidak terkecuali di Kota Banyuwangi sebagai kecamatan paling berkembang dan 

sebagai pusat kota di Kabupaten Banyuwangi. Fenomena kimcil memang 

bukanlah hal yang umum diketahui masyarakat luas karena sifatnya yang 

“terselubung” sehingga keberadaannya sangat sulit untuk dideteksi oleh 

masyarakat, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkannya. Apalagi, pada 

jaman modern ini, praktik prostitusi semakin canggih dalam pelaksanaannya. Hal 

itu dipicu dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Para pelaku kimcil bisa 

memanfaatkan teknologi canggih seperti handphone dan internet, dengan hadirnya 

teknologi tersebut menyebabkan kegiatan prostitusi menjadi sulit dideteksi. 

Hadirnya fasilitas umum seperi hotel, klub malam, salon dan panti pijat juga 

semakin melancarkan kegiatan prostitusi terselubung tersebut.  

Maraknya prostitusi kimcil di Kota Banyuwangi adalah akibat dari 

kurangnya pengawasan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Masyarakat di 

lingkungan perkotaan pada umumnya bersikap cuek dengan lingkungan sekitar, 

asal itu tidak mengganggu pribadi masyarakat itu sendiri. Lingkungan itulah yang 

mendukung sebagai tempat prostitusi. Padahal tanpa disadari prostitusi secara 

tidak langsung berdampak bagi masyarakat. Anak cucu mereka bisa saja menjadi 

korban dari prostitusi, terancam terkena penyakit menular seksual, retaknya rumah 

tangga, berkembangnya pemikiran hedonisme yang membuat mereka mudah 

melakukan perbuatan maksiat. 

Sementara itu menurut Koentjoro (2004: 134) mengatakan bahwa secara 

umum terdapat lima alasan yang paling mempengaruhi dalam menuntun seorang 
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perempuan menjadi seorang pekerja seks komersial diantaranya adalah 

materialisme, modeling, dukungan orangtua, lingkungan yang permisif, dan faktor 

ekonomi. Mereka yang hidupnya berorientasi pada materi akan menjadikan 

banyaknya jumlah uang yang dikumpulkan dan kepemilikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan hidup. Banyaknya pekerja seks komersial yang berhasil 

mengumpulkan banyak materi atau kekayaan akan menjadi model pada orang lain 

sehingga dapat dengan mudah ditiru. Di sisi lain, seseorang menjadi pekerja seks 

komersial karena adanya dukungan orangtua atau suami yang menggunakan anak 

perempuan atau istri mereka sebagai sarana untuk mencapai aspirasi mereka akan 

materi. Jika sebuah lingkungan yang permisif memiliki kontrol yang lemah dalam 

komunitasnya maka pelacuran akan berkembang di dalam komunitas tersebut. 

Selain karena alasan di atas, terdapat juga orang yang memilih menjadi pekerja 

seks komersial karena faktor ekonomi, yang memiliki kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah yang melatarbelakangi munculnya prostitusi kimcil di Kota 

Banyuwangi? 

1.2.2 Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari adanya prostitusi kimcil di 

Kota Banyuwangi? 

 

1.3 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan 

menganalisis latar belakang munculnya prostitusi kimcil di Kota Banyuwangi, dan 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya 

prostitusi kimcil di Kota Banyuwangi, baik itu dampak bagi pelaku prostitusi 

kimcil maupun dampaknya bagi masyarakat luas dan utamanya bagi komsumen 

kimcil.  

 

1.4 Urgensi Penelitian 

1. Prostitusi kimcil merupakan kegiatan seks bebas yang sifatnya “terselubung” 

sehingga para pelaku dan konsumennya sangat sulit dideteksi oleh 
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masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan penyebaran penyakit menular yang 

disebabkan oleh hubungan badan tersebut menjadi semakin sulit untuk 

dideteksi. 

2. Prostitusi kimcil umumnya dilakukan oleh gadis remaja yang berumur 14-19 

tahun yang rata-rata masih pelajar SMP sampai SMA sehingga hal ini menjadi 

potret buruk dunia pendidikan di Kota Banyuwangi. 

3. Generasi muda yang pada gilirannya nanti akan menjadi tulang punggung 

pembangunan justru terjebak dalam bisnis hitam prostitusi kimcil sehingga hal 

ini mengakibatkan cacatnya masa depan pelajar-pelajar yang menggeluti 

profesi tersebut maupun konsumennya. Fenomena ini akan menimbulkan efek 

domino lainnya yakni terancam terkena penyakit menular seksual, retaknya 

rumah tangga, berkembangnya pemikiran hedonism, berfikir pragmatis, dan 

ketergatungan akan uang dan seks. 

 

1.5 Target Temuan 

Temuan yang ditargetkan dalam Penelitian  ini adalah latar belakang 

munculnya prostitusi kimcil di Kota Banyuwangi, dan dampak yang ditimbulkan 

dari adanya prostitusi kimcil di Kota Banyuwangi, baik itu dampak bagi pelaku 

prostitusi kimcil maupun dampaknya bagi masyarakat luas dan utamanya bagi 

komsumen kimcil. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan akan 

berkontribusi pada pengembangan materi sosiologi, antaropolgi, ilmu sosial dan 

budaya dasar, dan studi masyarakat Indonesia.  

 

1.6 Target Luaran 

Target yang akan menjadi luaran dari Program Kreativitas Mahasiswa 

bidang Penelitian (PKM-P) ini adalah artikel ilmiah. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi: 1) Kimcil, hasil 

penelitian ini diharapkan akan mampu menyadarkan para pelaku bisnis prostitusi 

kimcil karena dampak negatif dari prostitusi ini sangat membahayakan mereka 

(kimcil) beserta konsumennya, 2) Generasi muda, hasil penelitian ini akan mampu 
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memberikan gambaran kepada generasi muda mengenai dampak-dampak yang 

ditimbulkan prostitusi haram tersebut, sehingga akan meminimalisir generasi 

muda terjerumus dalam praktek prostitusi kimcil berkedok pelajar sekolah, 3) 

Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadikan orang tua atau 

masyarakat lebih ketat lagi dalam mengawasi putra putrinya agar tidak terjerumus 

dalam praktek prostitusi kimcil, 4) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan-kebijakan 

yang lebih proaktif dalam mengawasi tingkah laku para pelajar-pelajar sekolah 

yang menyimpang dari norma-norma umum. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Kajian Pustaka 

Skripsi Subhan Santosa (2013) yang berjudul “Kehidupan Kimcil (Studi 

Kasus Faktor Penyebab Remaja Menjadi Pelacur di Kecamatan Muntilan, 

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)”.  Hasil dari penelitiannya menunjukkan 

bahwa kehidupan kimcil di Kecamatan Muntilan keberadaannya sangat 

memprihatinkan. Semakin banyak remaja yang masih sekolah di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun remaja yang 

sudah tidak melanjutkan sekolah yang terseret ke dalam dunia pelacuran dengan 

menjadi seorang kimcil. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor yaitu faktor 

internal yang meliputi faktor psikologi dan faktor agama serta faktor eksternal 

yang meliputi faktor ekonomi, faktor sosial (faktor keluarga dan faktor lingkungan 

dan pergaulan bebas) yang mendorong remaja menjadi seorang pelacur di 

Kecamatan Muntilan. 

Artikel  Husnul Putrimah Laksana Kersana Dewi (2015) dalam eJournal 

Sosiatri-Sosiologi, Volume 3, Nomor 2, berjudul “Kajian Sosiologis Tentang 

Mahasiswa/I “Jualan” Melalui Pendekatan Teori Dramaturgi Di Perguruan 

Tinggi Kota Samarinda”. Artikel ini memaparkan tentang kenyataan mahasiswa/i 

yang berprofesi ganda sebagai pelacur. Berdasarkan hasil analisa front stage 

(Panggung Depan) seorang mahasiswa/i “jualan” hampir semua dari mereka 

melakukan kamuflase dengan baik, yaitu dengan mereka berada di antara 
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mahasiswa/i yang memang mempunyai kebiasaan umum dengan mereka yaitu 

mengenakan pakaian sopan pada saat di kampus atau melakukan kegiatan 

organisasi kampus. Pada back stage (Panggung Belakang) di panggung ini mereka 

bisa memperlihatkan status sebagai mahasiswa/i “jualan”. Di lingkungan tersebut, 

terlihat sebagaimana diri asli mereka yang disembunyikan. Salah satu dari 

informan yang biasa mengenakan jilbab untuk kuliah, pada saat di luar Kampus ia 

melepas jilbabnya untuk “jualan”, dan dua informan lainnya di luar Kampus biasa 

mengenakan pakaian sexy agar bisa mendapatkan pembeli jasa mereka.  

Artikel Astry Sandra Amalia (2013) dalam eJournal Administrasi Negara, 

Volume 1, Nomor 2, yang berjudul “Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial 

(Psk) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Di Jalan Soekrno-Hatta Km.10 

Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat, 1) Dampak berupa penyebaran penyakit memeang 

benar adanya dan penyakit tersebut adalah penyakit HIV/AIDS, 2) Dampak sosial 

yang sangat mendasar bagi masyarakat adalah rawannya tindak kriminalitas yang 

terjadi di lokalisasi komplek PSK tindak kriminal tersebut berupa perkelahian 

antar pengunjung, keributan, peredaran narkoba, dan pencurian, 3) Dari sektor 

ekonomi, masyarakat merasa dampak dari lokalisasi yang baik adalah 

pertumbuhan ekonomi warga karena barang jualan atau toko mereka tidak pernah 

sepi pembeli.  

 

1.2 Landasan Teori 

1.2.1 Pelacuran 

Menurut Perkins and Bannet dalam Koentjoro (2004: 30), pelacuran atau 

prostitusi merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak 

yang terlibat sebagai suatu yang bersifat jangka pendek yang memungkinkan satu 

orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka 

ragam. Definisi tersebut sejalan dengan Koentjoro (2004: 36) yang menjelaskan 

bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah 

yang ditandai oleh kepuasan seks dari bermacam-macam orang yang melibatkan 

beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. 

Setiap tindakan atau perilaku yang terjadi selalu mempunyai alasan 
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dibelakangnya. Begitu pula PSK yang mempunyai alasan untuk terjun ke dalam 

dunia yang kelam. Koentjoro (2004: 134) menjelaskan ada lima faktor yang 

melatarbelakangi seseorang menjadi pekerja seks komersial, yaitu: 

a. Materialisme 

Materialisme yaitu aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan 

sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang 

yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang 

yang bisa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki 

sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Pandangan hidup ini terkadang 

membuat manusia dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi 

yang diinginkan.  

b. Modeling 

Modeling adalah salah satu cara sosialisasi pelacuran yang mudah 

dilakukan dan efektif. Terdapat banyak pelacur yang telah berhasil 

mengumpulkan kekayaan di komunitas yang menghasilkan pelacur sehingga 

masyarakat dapat dengan mudah menemukan model. Masyarakat menjadikan 

model ini sebagai orang yang ingin ditiru keberhasilannya. Sebagai contoh 

dalam dunia pelacuran, ada seorang PSK yang kini sukses dan kaya sehingga 

memicu orang di sekitarnya untuk meniru kegiatan PSK. 

c. Dukungan Orang Tua 

Dalam beberapa kasus, orang tua menggunakan anak perempuannya 

sebagai sarana untuk mencapai aspirasi mereka akan materi. Dukungan yang 

diberikan oleh orang tua membuat anak lebih yakin untuk menjadi PSK. 

Dalam hal ini, terkadang orangtua termasuk dalam anggota dunia prostitusi. 

Misalnya, seorang ibu adalah PSK dan anak perempuan dipaksa ibunya untuk 

menjadi PSK pula. 

d. Lingkungan yang Permisif 

Jika sebuah lingkungan sosial bersikap permisif terhadap pelacuran 

berarti kontrol tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan jika suatu 

komunitas sudah lemah kontrol lingkungannya maka pelacuran akan 

berkembang dalam komunitas tersebut. Lingkungan sosial adalah faktor 

penting yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, maka dari itu masyarakat 
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harus menciptakan lingkungan yang sehat agar terhindar dari penyakit 

masyarakat. 

e. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi adalah alasan klasik seseorang untuk menjadi PSK. 

Faktor ini lebih menekankan pada uang dan uang memotivasi seseorang 

menjadi pekerja seks komersial. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, 

menyebabkab adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk 

mempertahakan kelangsungan hidupnya, dan khususnya dalam usaha 

mendapatkan status sosial yang lebih baik. 

 

1.2.2 Dampak Pelacuran 

Kehadiran PSK di masyarakat dapat memberikan dampak yang dapat 

memicu perubahan sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya PSK (Kartini 

Kartono, 2011: 249) antara lain: 

1) Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit 

Adapun penyakit yang ditimbulkan dari perilaku prostitusi ini ialah 

HIV/AIDS, penyakit ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Agar 

virus ini tidak merambat terlalu jauh perlu adanya pencegahan yaitu dengan 

mempersempit jaringan prostitusi ini. Sebab dengan luasnya jaringan 

prostitusi, akan semakin mempermudah penyebaran penyakit kelamin yang 

dapat menular melalui hubungan seksual. 

2) Merusak kehidupan keluarga 

Dengan adanya wanita tuna susila akan mengakibatkan sendi-sendi 

dalam keluarga rusak. Semakin banyak pengguna jasa akan semakin 

memperbanyak jumlah WTS ini, dan akan menular ke masyarakat luas. 

Keluarga yang awalnya harmonis bisa hancur karena kepala rumah tangga 

mencari jasa PSK. 

3) Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika dan 

minuman keras 

Prostitusi sangat berkaitan erat dengan minuman keras dan narkotika. 

Minuman keras dan narkotika akan digunakan sebagai doping dalam 

hubungan seksual. Hal ini mudah dijumpai di bar atau cafe. Di lokasi tersebut 
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selain sebagai tempat untuk menjual minuman keras, juga digunakan sebagai 

tempat transaksi narkoba. 

4) Merusak moral, susila, hukum dan agama 

Dengan meluasnya prostitusi akan merusak nilai moral, susila, hokum 

dan agama. Karena pada dasarnya prostitusi bertentangan dengan norma 

moral, susila, hukum dan agama. Rusaknya nilai dan moral membuat tatanan 

masyarakat berantakan. Sehingga nilai dan norma moral, susila, hukum dan 

agama harus ditanamkan pada masyarakat sedini mungkin. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi peneliti berada di Kota Banyuwangi, Kecamatan banyuwangi, Jawa 

Timur. Pemilihan Kota Banyuwangi sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota 

Banyuwangi merupakan pusat kota di Kabupaten Banyuwangi. Masuknya 

kebudayaan asing yang berbenturan dengan nilai-nilai lokal adalah hal-hal yang 

mau tak mau harus dihadapi oleh setiap orang yang memilih untuk hidup di kota 

besar. Gejala yang dialami oleh remaja dalam gejala kota besar antara lain adalah 

sikap berani menentang orang tua dan guru, agresif, suka berkelahi, melakukan 

kenakalan dan kejahatan, pergaulan bebas, kehamilan yang tidak dikehendaki dan 

sebagainya. Di Kota Banyuwangi sudah menjadi rahasia umum pergaulan 

remajanya sangat bebas, berpenampilan modis, super ketat, melakukan pergaulan 

bebas, bahkan memunculkan banyak remaja tersebut terlibat dalam dunia 

pelacuran, yakni menjadi kimcil. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan valid, peneliti mencari 

subjek penelitian yang memahami permasalahan yang akan diteliti. Untuk 

menentukan subjek penelitian, maka dibutuhkan beberapa kriteria sebagai berikut: 

a. Remaja perempuan yang menjadi pelacur atau kimcil di Kota Banyuwangi.  
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b. Kimcil yang tinggal/berdomisili di sekitar Kota Banyuwangi.  

c. Kimcil yang berumur 14-19 tahun. 

d. Kimcil yang masih seorang pelajar sekolah SMP dan SMA di Kota 

Banyuwangi. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang 

sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka 

penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

pemecahan persoalan yang dihadapi (Asyari, 1981: 82). Pada praksisnya teknik 

ini digunakan pada fase awal pra lapangan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti 

dapat membaca situasi dan kondisi baik yang berkaitan dengan lapangan (lokasi 

penelitian) maupun subyek penelitian. 

 

3.3.2 Metode Wawancara 

Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu atau 

proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara 

mendalam guna mendapatkan informasi data selengkap-lengkapnya. Wawancara 

tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

memberi pertanyaan-pertanyaan, dan yang diwawancari (kimcil) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti. 

 

3.4 Metode Pengujian Keabsahan Data 

Metode pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti adalah metode 

Triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data (Moleong, 1993: 178). Dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan metode Triangulasi Sumber yaitu membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat, hal 

yang senada juga diungkapkan oleh Paton, yakni kegiatan tersebut dapat dicapai 

dengan beberapa cara: 
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakan dan dialami PSK sepanjang waktu. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi. 

e. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan dari berbagai golongan (Muhajjir, 1992: 51). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data yaitu proses penyusunan transkip interview serta material 

lain yang terkumpul. Dalam proses analisis itu peneliti mensintesiskan pola-pola, 

mencari pokok-pokok persoalan yang penting yang kemudian disajikan kepada 

orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang didapatkan dari lapangan. Metode 

untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang 

dipopulerkan oleh Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman yaitu (1992: 17-

18) model interaktif, bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu: 

a. Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari catatan tertulis 

di lapangan. 

b. Penyajian Data, dengan menyajikan data maka akan lebih memudahkan 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi, yaitu kegiatan penarikan kesimpulan 

yang dimulai ketika peneliti menganalisis makna dari tindakan, kata dan 

fenomena yang diamati. Kesimpulan yang dapat dilakukan tergantung 

pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, 

metode pencarian ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti. Data 

yang telah diproses kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode induktif yakni proses penyimpulan dari hal-hal yang bersifat 

khusus ke hal-hal yang bersifat umum agar dapat diperoleh kesimpulan 
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yang obyektif. Penarikan kesimpulan senantiasa diperiksa kebenarannya 

selama penelitian berlangsung untuk menjamin keabsahan data. 

 

BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 RINGKASAN ANGGARAN BIAYA 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan Penunjang Rp. 3.240.000 

2 Bahan Habis Pakai Rp. 4.380.000 

3 Perjalanan Rp. 2.880.000 

4 Lain-Lain Rp. 2.000.000 

Jumlah Rp. 12.500.000 

 

4.2 JADWAL KEGIATAN 

No Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi pustaka X                

2 Penyusunan 

instrumen 

penelitian 

 X X              

3 Observasi pra 

lapangan 

   X             

4 Observasi 

lapangan 

    X X X          

5 Pengumpulan 

data 

       X X        

6 Penyusunan 

data 

         X       

7 Analisis data 

dengan teori 

         X       

8 Penarikan           X      
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kesimpulan 

9 Penyusunan 

karya ilmiah 

           X X    

10 Publikasi             X X 
  

11 Seminar             
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LAMPIRAN 1 

BIODATA PENELITI DAN DOSEN PEMBIMBING 

 

1. BIODATA KETUA 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Dea Denta Tajwidi 

2 Jenis Kelamin Laki – Laki 

3 Program Studi Sejarah 

4 NIM 51151809 

5 Tempat Dan Tanggal Lahir Banyuwangi,17 September 1994 

6 E – MAIL  Ddenta123@gmail.com 

7 Nomer Telefon/Hp 082236435294 

B. Riwayat Hidup 

 SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat 

Nama 

Institusi 

SD Muhamadiyah 

8 Tegaldlimo 

SMP Muhamadiyah 

4 Purwoharjo 

SMKN 1 Banyuwangi   

Jurusan   Rekayasa Perangkat 

Lunak (RPL) 

Tahun Lulus 2004 – 2005 2008 – 2009  2011 – 2012   

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM bidang Penelitian. 

 Banyuwangi, 28 Oktober 2016 

Ketua 

 

 

 

Dea Denta Tajwidi 

NIM. 51151809. 

mailto:Ddenta123@gmail.com
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2. BIODATA ANGGOTA 1 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Silvi maharani hilda 

2 Jenis Kelamin Perempuan  

3 Program Studi Sejarah 

4 NIM 51151783 

5 Tempat Dan Tanggal Lahir Banyuwangi. 29 oktober 1997 

6 E – MAIL  - 

7 Nomer Telefon/Hp 082 244 141 654 

 

B. Riwayat Hidup 

 SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat 

Nama 

Institusi 

SDN 1 Sarimulyo Smpn 2 Cluring M.A Negri Srono 

Jurusan   IPS 

Tahun Lulus 2009 – 2010 2012 – 2013 2015 – 2016 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM bidang Penelitian. 

 

 Banyuwangi, 28 Oktober 2016 

Anggota 1 

 

 

 

Silvia Maharani Hilda 

NIM. 51151783 
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3. Biodata Anggota 2 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Siti Nurhidayah 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Sejarah 

4 NIM 51151782 

5 Tempat Dan Tanggal Lahir Banyuwangi, 02 agustus 1997 

6 E – MAIL  Sitinurhidayah613@gmail.com 

7 Nomer Telefon/Hp - 

 

B. Riwayat Hidup 

 SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat 

Nama 

Institusi 

M.I Hidayatullah SMPN 2 Srono M.A Srono 

Jurusan   IPS 

Tahun Lulus 2009 – 2010 2012 – 2013 2015 - 2016 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM bidang Penelitian. 

 Banyuwangi, 28 Oktober 2016 

Anggota 2 

 

 

 

Siti Nurhidayah 

NIM. 51151782 

  

 

mailto:Sitinurhidayah613@gmail.com
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Biodata Dosen pembimbing  

1.1 Identitas Diri 

1. Nama Lengkap I Wayan Pardi, M.Pd 

2. Jenis Kelamin Laki-Laki 

3. Program Studi Pendidikan Sejarah 

4. NIDN 0708069002 

5. Tempat dan Tanggal Lahir Pangkung, 8 Juni 1990 

6. E-Mail iwayanpardi@gmail.com 

7. NomorTelepon/HP 082147558305 

 

1.2 Riwayat Pendidikan 

No. PROGRAM SARJANA MAGISTER 

1. Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Pendidikan 

Ganesha Singaraja 

Universitas Pendidikan 

Ganesha Singaraja 

2. Bidang Ilmu Pendidikan Sejarah Pendidikan IPS 

3. Tahun Masuk 2009 2013 

4. Tahun Lulus 2013 2015 

5. Judul Skripsi/Tesis Eksistenti Punden 

Berundak di Pura Candi 

Desa Pakraman Selulung, 

Kintamani, Bangli (Kajian 

Tentang Sejarah dan 

Potensinya Sebagai 

Sumber Belajar Sejarah) 

Rekonstruksi Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Pada 

Peninggalan Purbakala Di 

Desa Pakraman Selulung, 

Kintamani, Bangli Sebagai 

Sumber Belajar IPS Di 

SMP 

6 Nama 

Pembimbing 

1. Pembimbing I:  

Dr. I Ketut Margi, M.Si 

2. Pembimbing II:  

Ketut Sedana Arta, M.Pd 

1. Pembimbing I:  

Dr. Luh Putu Sendratari, 

M.Hum  

2. Pembimbing II:  

Dr. I Ketut Margi, M.Si 

 

mailto:iwayanpardi@gmail.com
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan sebagai Dosen Pembimbing dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 

 

Banyuwangi, 28 Oktober 2016 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

I Wayan Pardi, M.Pd 

NIDN. 0708069002 
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LAMPIRAN 2 

JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN 

 

3.3 Tabel Anggaran Kegiatan 

PERALATAN PENUNJANG 

N

o 
Material 

Justifikasi 

Anggaran 
Kwantitas Volume 

Harga 

Satuan 
Ket 

1 Handica

m (sewa) 

Untuk 

dokumentasi 

visual (video) 

1 pcs Sewa 1 

unit 

hancdicam 

Rp. 

900.000 

Rp. 

900.000 

2 Printer 

(Sewa) 

Sewa Printer 1 paket 1 unit 

printer 

Rp. 

1.000.000 

Rp. 

850.000 

3 Flash 

disc 

Penyimpanan 

data 

4 pcs 3 anngota, 

1 dosen 

pembimbi

ng 

Rp. 

50.000 

Rp. 

200.000 

4 Memori 

card 

Penyimpanan 

data (video 

handicamp) 

1 pcs 1 pcs 

memori 

handicamp 

8 gb 

Rp. 

100.000 

Rp. 

100.000 

5 Pulsa 

Handfon

e 

Komunikasi 

anggota 

danresponden,  

internet 

3 paket 70.000 

pulsa 

selama 4 

bulan 

penelitian 

untuk tiap 

anngota 

Rp. 

70.000 

Rp. 

840.000 

6 Recorder 

(sewa) 

Pengumpulan 

data visual 

audio 

1 unit 1 unit 

recorder 

untuk 

keperluan 

penelitian 

Rp. 

200.000 

Rp. 

200.000 
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7 A.T.K Alat – alat 

penunjang 

penenlitian 

(bolpoint, buku, 

dan tipe x) 

1 paket 3 paket 

pembelian 

untuk 

kelompok 

Rp. 

50.000 

Rp. 

150.000 

Jumlah biaya peralatan penunjang  Rp. 3.240.000 

 

 

BAHAN HABIS PAKAI 

No Material 
Justifikasi 

Anggaran 
Kwantitas Volume 

Harga 

Satuan 
Keterangan 

1 Souvenir 

(minuman 

red label + 

baju) 

Untuk 

diberikan 

kepada 3 

responden 

3 paket 

souvenir 

tiap 

souvenir 

bernilai 

Rp. 

500.000 

Rp. 

500.000 

Rp. 

2.000.000 

2 Konsumsi Konsumsi 

untuk 

peneliti dan 

responden 

selama 

penelitian 4 

bulan 

64 kali 1 kali 

makan Rp. 

15.000 x 3 

anggota 

selama 64 

hari 

penelitian 

dalam 4 

bulan 

Rp. 

15.000 

Rp. 

2.880.000 

Jumlah anggaran bahan habis pakai  Rp. 3.380.000 

 

 

PERJALANAN 

No Material 
Justifikasi 

Anggaran 
Kwantitas Volume 

Harga 

Satuan 
Ket 

1 Akomodasi Untuk 64 kali Akomodasi Rp. Rp. 
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perjalanan tugas 

penelitian 

selama 4 

bulan 

penelitian perjalanan 

tiap 

perjalanan 1 

anggota 

diberi 

akomodasi 

15.000 

45.000  2.880.000 

Jumlah anggaran biaya perjalanan 

penelitian  

 
Rp. 2.880.000 

 

Lain – lain 

No Material 
Justifikasi 

Anggaran 
Kwantitas Volume 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Ket 

1 publikasi Untuk 

pembuatan 

artikel dan 

pulikasi 

hasil 

penelitian 

1 set 1 artikel untuk 

dipublikasikan 

secara luas 

baik soft copy 

dan hard copy  

Rp. 

900.000 

Rp. 

900.000 

2 Seminar Presentasi 

hasil 

laporan 

  Rp. 

1.100.000 

Rp. 

1.100.000 

Jumlah biaya lain – lain  Rp. 2.000.000 

Jumlah total anggaran 

penelitian 

 
Rp. 12.500.000 
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LAMPIRAN 3 

 

SUSUSAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS 

No. NAMA dan NIM JABATAN 
ALOKASI 

WAKTU 
TUGAS 

1. Dea Denta 

Tajwidi 

(51151809) 

KETUA 30 JAM / 

MINGGU 

- Penanggung Jawab PKM-P 

- Penyusunan Perencanaan 

- Penyusunan Propsosal Ahir 

- Pengecekan Falidasi Data 

Survei 

2. Silvia Maharani 

Hilda  

(51151783) 

ANGGOTA 1 25 JAM / 

MINGGU 

- Managemen anggaran dan 

pembagian tugas 

- Pengadaan alat dan bahan 

- Survei di lapangan 

3. Siti Nurhidayah 

(51151782) 

ANGGOTA 2 25 JAM / 

MINGGU 

- Evaluasi data lapangan 

- Dokumentasi 

- Pembukuan 

- pembantu  tugas anggota 

tim 
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SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama      : Dea Denta Tajwidi 

 NIM      : 51151809 

 Program Studi     : Pendidikan Sejarah 

 Fakultas     : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Penelitian saya dengan judul: 

“Fenomena Kimcil Di Kota Banyuwangi (Mengungkap Prostitusi Terselubung 

Berkedok Pelajar Sekolah” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2017 bersifat 

original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 

maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya. 

 

Banyuwangi, 28 Oktober 2016 

  

Pembantu Rektor 

Bidang Kemahasiswaan 

 

 

 

Ervina Wahyu Setyaningrum., S.Pi., M.Si 

NIDN: 0716096203 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

Dea Denta Tajwidi 

NIM. 51151809 

  

 



132 

 

LAMPIRAN 5 

OBSERVASI AWAL KIMCIL DI KOTA BANYUWANGI 

 

FOTO 1: Kimcil di seputar Kota Banyuwangi 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : Bunga (nama samaran) 

Usia  : 18 Tahun 

Status   : Pelajar di salah satu SMAN di Kota Banyuwangi 

Alamat  : - 

Tempat  : di kos Bunga 
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FOTO 2: Kimcil Di Wilayah Pantai Boom, Banyuwangi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : Citra, Mawar, Mia, Melati, Dinda (Nama Samaran) 

Usia  : 17 – 19 tahun 

Status  : Mahasiswi dan pelajar di Kota Banyuwangi 

Alamat  : - 

Tempat : Wisata Pantai BOOM Banyuwangi 
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FOTO 3: Kimcil Di Caffe malam Wilayah Kota Banyuwangi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : Gadis (nama samaran) 

Usia  : 17 tahun 

Status  : Pelajar di Kota Banyuwangi 

Alamat  : - 

Tempat : Caffe malam di kota banyuwangi 
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PENUGASAN 1 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Diskusikan bersama mengenai PKM, tuliskan gambaran umum Anda 

mengenai PKM, kemudian Buatlah kerangka PKM sebelum Anda membuat 

proposal PKM yang sebenarnya, jangan lupa untuk selalu mendiskusikan 

dengan dosen pemgampu! 

 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………..……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………..…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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PENUGASAN 2 

Nama : 

Kelas : 

NIM : 

 

Buatlah kerangka PKM sebelum Anda membuat proposal PKM yang 

sebenarnya, jangan lupa untuk selalu mendiskusikan dengan dosen 

pengampu! 

 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………..……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………..…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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