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1. TEKS EKSPLANASI 

Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya 
peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan budaya. 
Perhatikan kutipan teks eksplanasi berikut. 
 
 
 
  
 
 Penjelasan 
 umum 
 tentang angin 
 puting beliung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penjelasan
 proses  
 terjadinya 
 angin puting 
 beliung 
   
   
  
 
 
 
 

Angin Puting Beliung 
Tahukah Anda apa itu angin puting beliung? 

Angin puting beliung disebut juga angin puyuh, 
angin bahorok, atau lesus. Angin puting beliung 
adalah angin yang berputar kencang dengan 
kecepatan lebih dari 63 km/jam dan bergerak 
secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 
lima menit. Di Amerika, angin yang disebut tornado 
ini mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan 
berdiameter 500 meter. 

Puting beliung merupakan dampak ikutan 
awan kumulonimbus (Cb) yang biasa tumbuh 
selama periode musim hujan. Namun, tidak semua 
pertumbuhan awan Cb menimbulkan angin puting 
beliung. 

Kehadirannya belum dapat diprediksi karena 
terjadi secara tiba-tiba pada area skala sangat lokal. 
Pusaran puting beliung mirip belalai gajah. Jika 
kejadiannya berlangsung lama, lintasannya 
membentuk jalur kerusakan. Angin ini lebih sering 
terjadi pada siang hari dan lebih banyak daerah 
dataran rendah. 

Angin ini biasanya terjadi pada musim 
pancaroba akibat terjadi pertemuan udara panas 
dan dingin. Pada siang hari, suhu udara panas, 
pengap, dan awan hitam mengumpul (akibat radiasi 
matahari di siang hari), lalu tumbuh menjadi awan 
secara vertikal. Selanjutnya, di dalam awan tersebut 
terjadi pergolakan arus udara naik dan turun 
dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara 
yang turun dengan kecepatan yang tinggi tersebut 
turun mengembus ke permukaan bumi secara tiba-
tiba dan berjalan secara acak. 
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 Lanjutan 
 proses terjadi 
  

Interpretasi 
 penulis 
 terhadap 
 angin puting 
 beliung 
 

 
Perhatikan tabel struktur dan kaidah teks eksplanasi berikut! 
a. Struktur dan Kaidah Teks Eksplanasi 

 

Struktur Teks Eksplanasi Kaidah Teks Eksplanasi 

1. Pembuka : berisi penjelasan 
umum berupa pengertian atau 
konsep peristiwa. Sebuah 
pengenalan dapat dimulai dengan 
kalimat : tahukah Anda tentang ..., 
pernahkah Anda melihat ..., ... 
merupakan ..., dan sebagaimya. 

1. Isi yang dijelaskan adalah proses 
terjadinya peristiwa alam, budaya, 
dan bidang sosial.  

2. Isi : penjelasan yang menjadi 
sebab dan akibat terjadinya 
peristiwa.  

2. Bersifat kausal dan kronologis. 
Karena menjelaskan proses 
kejadian, peristiwa-peristiwa yang 
dimunculkan merupakan 
pernyataan sebab dan akibat 
(kausalitas). Pernyataan menjadi 
penyebab dan akibat tersebut 
diurutkan sesuai urutan waktu 
kejadiannya (bersifat kronologis) 

3. Penutup : berisi interpretasi 
penulis terhadap peritiwa. 

3. Bahasa yang digunakan merupakan 
ragam bahasa baku dan kata 
penghubung kausal dan kronologis. 
Kronologis : dimulai, pertama, 
selanjutnya, setelah itu, kemudian, 

Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang 
diterjangnya karena dengan pusarannya benda 
yang terlewati terangkat dan terlempar. 

Angin puting beliung tida dapat dicegah, 
Namun, dengan mengetahui karakteristiknya, kita 
dapat mengantisipasi dengan cara mengetahui 
bulan-bulan pancaroba untuk meningkatkan 
kewaspadaan. 
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berikutnya, lalu. 
Kausal : sebab, karena, 
disebabkan, menyebabkan, 
mengakibatkan, sehingga, 
akibatnya. 

 
b. Menganalisis Teks Eksplanasi 

Menganalisis berarti menelaah atau menguraikan sesuatu atas bagian-bagian 
serta hubungan antarbagian tersebut untuk memperoleh pemahaman yang 
utuh. Perhatikan kembali teks eksplanasi tentang puting beliung, berikut 
analisis teks tersebut. 
 
 Struktur Teks Eksplanasi Angin Puting Beliung 

1. Pembukaan 
Penjelasan umum tentang angin puting beliung. 

 Angin puting beliung disebut angin puyuh, angin bahorok, lesus, dan 
tornado 

 Angin puting beliung adalah udara yang berputar kencang dengan 
kecepatan tinggi. 

2. Isi 
Proses terjadinya angin puting beliung. 

 Angin ini sering terjadi saat pergantian musim kemarau ke hujan 
(musim pancaroba). 

 Angin puting beliung terjadi disebabkan adanya pertemuan udara 
panas dan dingin. 

 Membentuk gumpalan awan hitam dan tumbuh menjadi awan 
kumulonimbus. 

 Selanjutnya, arus udara turun mengembus ke permukaan bumi 
secara tiba-tiba dengan kecepatan tinggi dan menghancurkan apa 
saja yang dilaluinya. 

3. Penutup 
Interpretasi penulis. 

 Berisi saran untuk mengantisipasi angin puting beliung. 
 

 Kaidah Kebahasaan Teks Eksplanasi Angin Puting Beliung 
1. Berisi proses terjadinya (Keterangan cara) 
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Teks tersebut menjelaskan proses terjadinya angin puting beliung, mulai 
dari bertemunya udara panas dan dingin sampai terbentuknya awan 
kumulonimbus (angin vertikal yang menghubungkan awan besar dan 
bumi). 
 

2. Kausal dan kronologi (Keterangan sebab-akibat) 
Kausal : angin puting beliung disebabkan bertemunya udara panas dan 
dingin, angin puting beliung mengakibatkan banyak kerusakan. 
Kronologis : peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebab dan akibat 
diurutkan sesuai urutan waktu kejadian. 

3. Bahasa 
Menggunakan ragam bahasa baku. 
Kata kausal : karena, akibat 
Kata kronologis : lalu, selanjutnya 
 

2. TEKS ULASAN FILM/DRAMA 
a. Struktur Teks Ulasan Film/Drama 

Ulasan disebut juga pertimbangan, kajian, bedah, telaah, tafsiran, atau 
resensi. Secara umum yang dimaksud ulasan adalah penilaian terhadap 
kualitas suatu karya dari kelebihan dan kekurangannya. Struktur ulasan film 
meliputi unsur-unsur berikut. 
1. Judul ulasan 

Judul ulasan adalah titel untuk sebuah teks. Judul teks harus 
mencerminkan keseluruhan isi teks. 

2. Identitas 
Bagian identitas atau data publikasi meliputi judul film, jenis film, penulis 
naskah, sutradara, produser, pemain, tahun produksi, dan durasi 
tayangan. 

3. Pendahuluan 
Pendahuluan ulasan dapat berisi abstrak atau gambaran umum yang 
akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. 

4. Sinopsis 
Sinopsis adalah ringkasan cerita.  

5. Penilaian 
Penilaian adalah inti dari sebuah ulasan. Penilaian berkaitan dengan 
kualitas film yang diulas, apa kelebihan dan kekurangannya. Aspek-aspek 
yang dinilai meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. 
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 Intrinsik : tema, amanat, perwatakan tokoh, alur, dan latar film. 
 Ekstrinsik : kesutradaraan, nilai kehidupan, tampilan fisik film atau 

gambar 
6. Simpulan 

Simpulan ulasan dapat berupa pemberian sugesti kepada pembaca 
dengan pertimbangan-pertimbangan apakah film tersebut layak ditonton 
atau tidak. Beri kesan dan ajakan agar pembaca segera menonton. 

Berikut contoh teks ulasan film beserta identifikasinya. 

 
 Judul  
 ulasan 
 
 
 
 
 

 Identitas 
 film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Pendahu-
 luan 
 ulasan 
 
 

Man Jadda Wajadda untuk Kehidupan Bersama 

Adrian Jonathan Pasaribu 

 

Judul film : Negeri 5 Menara 

Produser : Salman Aristo, Aora Lovenson Chandra, 

Dinna Jasantti 

Sutradara : Affandi Abdul Abdurachman 

Pemeran : Donny Alamsyah, Lulu Tobing, Ikang Fawzi, 

David Chalik, Andhika Pratama 

Durasi : 100 menit 

 

Semenjak Laskar Pelangi, baik buku maupun 

filmnya, terasa tujuh kali lebih seksi. Tren cerita 

tentang orang-orang daerah terpencil yang sukses 

melanglang buana ini bukannya buruk. Semangat ini 

positif dan harus ditularkan ke seluruh khalayak. 

Tren ini mulai jadi masalah ketika standar 

sukses disederhanakan ke level karikatur. Seakan 

seolah atau berkarier di luar negeri sama dengan 

sukses dan negeri sendiri menjadi batu loncatan. 

Menjadi makin bermasalah ketika cerita motivasional 

tersebut menyodorkan imajinasi individu super: kerja 

keras tanpa batas dan sukses akan datang dengan 

sendirinya. Tidak ada cacat dalam diri dan tidak ada 

gotong royong. Semuanya bisa diusahakan sendiri. 

Bagusnya, Negeri 5 Menara tidak terjebak pada 

pakem serupa. Film yang disutradarai Affandi ini 

bicara dalam kerangka kolektif, bukan 

individual.Pegangannya adalah mantra man jadda 
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  Sinopsis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kekurangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kelebihan 

Pelaku adalah enam sekawan murid Pondok 

Madani, sebuah pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. 

Tidak satu pun dari enam sekawan yang bisa berdikari. 

Tidak ada cara lain bagi mereka untuk mengatasi 

batasan diri, kecuali dengan ikatan sesama. 

Pertengahan film diwacanakan melalui 

kekaguman Alif (Gazza Zubizareta) dan kelima 

kawannya pada sebuah menara tinggi di pesantren 

mereka. Tercetuslah ide untuk mengumpulkan foto 

lima menara di berbagai penjuru dunia ketika mereka 

besar nanti. 

Menariknya, pembuat fil menjadikan impian ke 

luar negeri sebagai versi lain dari man jadda wajadda. 

Ia bukanlah standar kesuksesan, melainkan komitmen 

bersama setelah mereka sukses nanti. Sukses tetap 

berada pada pembelajaran diri yang diusahakan 

bersama. 

Efeknya bercabang. Di satu sisi Negeri 5 Menara 

seperti tidak fokus, tidak ada masalah utama yang 

mengikat cerita. Faktanya, baru di pertengahan akhir 

film, ada satu konflik besar yang mengaitkan semua 

tokoh dalam sebuah iringan bersama. Sebelumnya 

beragam kejadian sehari-hari yang skalanya cenderung 

individual menghiasi cerita. Ada lomba pidato dalam 

bahasa Inggris yang diikuti Baso (Billy Sandy), ada 

usaha reparasi genset pesantren yang dipimpin Atang 

(Rizki Ramadani), ada juga inisiatif Alif ke dalam pers 

pesantren dan cinta monyetnya dengan anak ketua 

Pondok Madani. 

Di sisi lain, penuturan kejadian sehari-hari 

menguatkan semangat kolektivitas yang ditekankan 

pembuat film. 
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  Kelebihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Simpulan 
 
 
 
 
 

b. Mengabstraksi Teks Ulasan Film 
Abstraksi dapat dilakukan dilakukan dengan membaca teks ulasan dengan 
cermat dan menentukan gagasan utama di setiap paragraf. Selanjutnya, 
urutkanlah gagasan-gagasan utama tersebut sesuai urutan aslinya sebelum 
menyusun kembali menjadi senuah teks yang lebih singkat. Perhatikanlah 
kembali teks ulasan film yang berjudul “Negeri 5 Menara”. 

Sebelum akhirnya sampai pada sebuah kelompok yang 

erat, cacat dalam diri tiap tokoh menjadi tantangan 

tersendiri bagi enam sekawan. Ada Alif yang sejak awal 

film digambarkan tidak terlalu niat bersekolah di 

Pondok Madani. Ini nantinya membuahkan reaksi keras 

dari teman-temannya. Ada juga penyingkapan fakta di 

pertengahan film bahwa Baso ternyata yatim piatu dan 

neneknya sedang sakit-sakitan. Ia dihadapkan pilihan 

tak enak: melanjutkan sekolah atau mengurus 

neneknya di kampung. 

Eksplorasi tentang cacat diri ini menambah 

muatan kita tersendiri bagi enam sekawan. Persatuan 

mereka bukanlah berkah dari langit, melainkan 

perjuangan penuh keringat dan menekan ego mereka. 

Inilah pelajaran hidup yang ditawarkan Negeri 5 

Menara. Man Jadda Wajadda tak hanya berlaku untuk 

pribadi, tetapi juga untuk kehidupan bersama. 

Singkat kata, Negeri 5 Menara merupakan tafsir 

romantik akan kata “gotong royong”. Romatik karena 

pembuat film tak ambil pusing dengan dunia besar di 

luar Negeri 5 Menara sana, tak juga ambil pusing 

dengan macam apa yang akan mereka raih nantinya, 

cukup fokus pada masalah sehari-hari, pencapaian-

pencapaian kecil, dan mengapresiasinya dalam 

kerangka kolektif. 
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Gagasan utama tiap paragraf. 
Paragraf 1 : Tren cerita tentang orang-orang daerah terpencil yang sukses 

melalnglang buana ini adalah positif. 
Paragraf 2 : Tren ini mulai jadi masalah ketika cerita motivasional tersebut 

menyodorkan imajinasi individu. 
Paragraf 3 : Bagusnya, Negeri 5 Menara tidak terjebak pada pakem serupa, ia 

bicara dalam kerangka kolektif, bukan individual. 
Paragraf 4 : Pelakunya, enam sekawan, murid Pondok Madani, sebuah 

pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. 
Paragraf 5 : Mereka mencetuskan ide untuk mengumpulkan foto lima menara 

di berbagai penjuru dunia ketika mereka besar nanti. 
Paragraf 6 : Menariknya, pembuat film menjadikan impian ke luar negeri 

sebagai versi lain dari Man jadda wajadda. 
Paragraf 7 : Efeknya, di satu sisi Negeri 5 Menaraseperti tidak fokus, tidak ada 

masalah utama yang mengikat cerita. 
Paragraf 8 : Di sisi lain, penuturan kejadian sehari-hari menguatkan semangat 

kolektivitas yang ditekankan. 
Paragraf 9 : Man jadda wajadda tak hanya berlaku untuk pribadi, tetapi juga 

untuk kehidupan bersama. 
Paragraf 10 : Singkat kata, Negeri 5 Menara merupakan tafsir romantik akan 

kata gotong royong. 
 
Berikut abstraksinya. 

Man Jadda Wajadda untuk Kehidupan Bersama 

Tren cerita tentang orang-orang daerah terpencil yang sukses 
melalnglang buana ini adalah positif. Tren ini mulai jadi masalah ketika cerita 
motivasional tersebut menyodorkan imajinasi individu. Namun, Negeri 5 
Menara tidak terjebak pada pakem serupa, ia bicara dalam kerangka kolektif, 
bukan individual. 

Pelakunya, enam sekawan, murid Pondok Madani, sebuah pesantren di 
Ponorogo, Jawa Timur. Mereka mencetuskan ide untuk mengumpulkan foto 
lima menara di berbagai penjuru dunia ketika mereka besar nanti. Menariknya, 
pembuat film menjadikan impian ke luar negeri sebagai versi lain dari Man 
jadda wajadda.Efeknya, di satu sisi Negeri 5 Menaraseperti tidak fokus, tidak 
ada masalah utama yang mengikat cerita. 

Di sisi lain, penuturan kejadian sehari-hari menguatkan semangat 
kolektivitas yang ditekankan. Man jadda wajadda tak hanya berlaku untuk 
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pribadi, tetapi juga untuk kehidupan bersama. Singkat kata, Negeri 5 Menara 
merupakan tafsir romantik akan kata gotong royong. 

3. JENIS KALIMAT 

a. Frasa 
Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi 
jabatan. Setiap frasa memiliki satu unsur yang disebut inti atau pusat, 
sedangkan unsur yang lain menjadi penjelas.  
 

 
 
 

b. Klausa 
1. Frasa Eksosentris 

Bentuk frasa yang tidak memiliki inti frasa (D) disebut frasa eksosentris. 
Frasa ini dicirikan dengan pemakaian kata depan (preposisi). 
Contoh: 

Frasa

Distribusi

Endosentris

Eksosentris

Kategori

Nominal

Adjektival

verbal

Adverbial

Preposisional
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 di pendopo kabupaten 

 ke alun-alun 

 dari arah utara 
2. Frasa Endosentris 

Bentuk frasa yang memiliki inti frasa (D). Frasa ini dibedakan menjadi 
berikut. 
a. Frasa koordinatif 

Frasa yang terdiri atas unsur-unsur setara (D-D). Di antara unsur-
unsur tersebut dapat disisipi kata dan serta atau.    
Contoh: 

 gula semut  ≫ gula dan semut 

 timbul tenggelam  ≫ timbul dan tenggelam  
b. Frasa atributif 

Frasa yang terdiri atas unsur-unsur tidak setara (D-M). Dalam frasa 
ini dapat disisipi kata yang, tentang, serta untuk. 
Contoh:  

 anak manis  ≫ anak yang manis 

 sadar hukum  ≫ sadar tentang hukum 
c. Frasa aposisi 

Frasa yang unsur atributifnya (pelengkap) berupa keterangan 
tambahan. 
Contoh: 

 Sudiro, ayah Vero 

 Ananda, pembalap nasional 
 

c. Jenis Kalimat 
Kalimat dapat dibedakan berdasarkan bermacam-macam hal berikut. 
1. Berdasarkan jumlah imi yang membentuk sebuah kalimat, dapat 

dibedakan: 
a. Kalimat minor 
b. Kalimat mayor 

2. Berdasarkan kontur yang ada pada sebuah kalimat, dapat dibedakan: 
a. Kalimat minim 
b. Kalimat panjang 

3. Berdasarkam pola-pola dasar yang dimiliki sebuah kalimat, dapat 
dibedakan: 
a. Kalimat inti 
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b. Kalimat luas 
c. Kalimat transformasi 

4. Berdasarkan ragam kalimat, dapat dibedakan: 
a. Kalimat aktif 
b. Kalimat pasif 

5. Berdasarkan urutan kata, dapat dibedakan: 
a. Kalimat normal 
b. Kalimat inversi 

6. Berdasarkan jumlah pola dan hubungan antarpola dalam sebuah 
kalimat, dapat dibedakan: 
a. Kalimat tunggal 
b. Kalimat majemuk: 

a.1 kalimat majemuk setara 
a.2 kalimat majemuk bertingkat 
a.3 kalimat majemuk campuran 

7. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, dapat dibedakan: 
a. Kalimat berita 
b. Kalimat tanya 
c. Kalimat perintah 
d. Kalimat harapan 
e. Kalimat pengandaian 

 
Berikut penjelasan tiap-tiap kalimat 
1. Berdasarkan jumlah inti yang membentuk sebuah kalimat. 

a. Kalimat minor 
Kalimat minor adalah kalimat yang hanya mengandung satu unsur inti atau unsur 
pusat, seperti : 
(1) Diam! 
(2) Pergi! 
(3) Amat mahal! 
Kata-kata diam, pergi, mahal, merupakan inti dari kalimat-kalimat itu. 
b. Kalimat mayor  
Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur 
inti, seperti : 
(1) Ia mengambil buku itu. 
(2) Dia ada di dalam. 
(3) Kami pergi ke Bandung. 
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Kalimat-kalimat di atas mengandung dua inti kalimat atau lebih (Ia mengambil, 
dia ada, kami pergi). 
 
 
 
 

2. Berdasarkan kontur yang ada pada kalimat. 
Kalimat minim dan kalimat panjang didasarkan pada jumlah kontur atau bagian 
yang mungkin diturunkan dari sebuah kalimat. Untuk menjelaskan pengertian 
kontur, perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. 
(1) Diam! 
(2) Pergi! 
(3) Yang akan datang! 
(4) Sudah siap! 
(5) Ia mengambil buku itu. 
(6) Adik sedang membaca buku itu ketika ayah pulang dari kantor. 

Kalimat (1), (2), dan (3) tidak dapat dipecahkan atas dua kontur atau 
lebih karena kata yang, akan, tidak dapat muncul sendirian dalam sebuah 
kalimat. Kata-kata itu harus bergabung terlebih dahulu dengan kata-kata lain, 
baru dapat mucul dalam kalimat. Sebaliknya, kalimat (4) dapat dipecahkan dalam 
dua kontur karena baik kata sudah maupun siap masing-masing dapat muncul 
sendiri dalam kalimat. Kalimat (5) dapat dipecah atas empat kontur dan kalimat 
(6) dapat dipecah atas tujuh kontur.Dengan demikian kalimat kalimat (1), (2), 
dan (3) disebut kalimat minim, sedangkan kalimat (4), (5), dan (6) disebut 
kalimat panjang karena dapat dipecah atas dua kontur atau lebih. 

 
3. Berdasarkan pola-pola dasar yang dimiliki sebuah kalimat 

Jenis kalimat mayor yang hanya terdiri atas dua kata sekaligus menjadi inti 
kalimat disebut kalimat inti.Kalimat ini adalah sebuah kalimat mayor, tetapi 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Kalimat inti hanya terdiri atas 2 kata. 
b. Kedua kata itu sekaligus menjadi inti kalimat. 
c. Tata urutnya adalah subjek mendahului predikat. 

 
Kalimat luas adalah kalimat inti yang sudah diperluas dengan kata-kata baru, 
sehingga tidak hanya terdiri atas 2 kata, tetapi lebih. 
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Kalimat transformasi adalah kalimat inti yang sudah mengalami perubahan  
 

4. Berdasarkan ragam kalimat 
Kalimat verbal dapat dibedakan atas kalimat verbal intransitif, yaitu kalimat 
yang predikatnya adalah kata kerja intransitif yang tidak menghendaki objek, dan 
kalimat verbal transitif, yaitu kalimat yang predikatnya adalah kata kerja transitif 
yang menghendaki objek.  
a. Contoh kalimat intransitif: 

 Saya bangun pukul tujuh. 

 Ia datang kemarin pagi. 

 Para wisatawan telah pulang ke negerinya masing-masing. 
b. Contoh kalimat transitif: 

 Kami membaca buku itu hingga tamat. 

 Anak-anak menghabiskan nasi kuning itu. 

 Ayah membeli sebuah baju untuk adik. 
 Kalimat transitif dapat dibedakan lagi atas kalimat aktif dan kalimat pasif. 
 

a. Kalimat Aktif 
Sebuah kalimat disebut kalimat aktif kalau subjek kalimat menjadi pelaku dari 
perbuatan yang menjadi predikat. 
Contoh: 
(1) Saya sudah membaca buku itu setahun yang lalu. 
(2) Anto menjalankan mobil itu dengan cepat. 
(3) Ayah membelikan adik sebuah baju. 

 
 Kaidah umum untuk membuat kalimat pasif menjadi kalimat aktif adalah sebagai 

berikut: 
1. Pertukarkanlah pengisi subjek dengan pengisi objek. 
2. Gantilah prefiks meng- dengan di- pada predikat. 
3. Tambahkanlah kata oleh di muka objek, terutama jika objek terpisah oleh 

kata lain dari predikat. 
 

b. Kalimat Pasif 
Sebuah kalimat disebut kalimat pasif kalau subjek kalimat menjadi penderita 
akibat perbuatan yang menjadi predikat. Semua kalimat aktif di atas dapat 
diubah menjadi kalimat pasif sebagai berikut: 
Contoh: 
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(1) Buku itu telah dibaca oleh saya setahun yang lalu. 
(2) Mobil itu dijalankan oleh Anto dengan cepat. 
(3) Adik dibelikan ayah sebuah baju. 

 
5. Berdasarkan urutan kata 

Pembagian kalimat atas kalimat normal dan inversi didasarkan pada susunan 
kata. Susunan kata yang normal dalam kalimat Indonesia adalah: 
 
 

 + + 
 

 
 
 

 
 

Bila susunan kalimat diubah sehingga predikat mendahului subjek maka kalimat 
itu disebut kalimat inversi. 
a. Contoh kalimat normal 

(1) Saya bangun pagi-pagi. 
(2) Buku itu dibacanya. 
(3) Meja itu diangkat Andreas ke dalam rumah. 

b. Contoh kalimat inversi 
(1) Bangun saya pagi-pagi. 
(2) Dibacanya buku itu. 
(3) Diangkat Andreas meja itu ke dalam rumah. 

 
6. Berdasarkan jumlah pola dan hubungan antarpola dalam sebuah kalimat 

a. Kalimat tunggal 
Kalimat tunggal adalah kalimat yang dibangun oleh sebuah klausa.  
Contoh : 

(1) Rasa aman wargaterganggudengan fenomena begal. 
                 S                             P                                  K 

 
(2) Ribut  antara Gubernur dan  PDRD soal  APBDtak  kunjung  tuntas. 

 
                                                   S                                                   P 

Subjek + 
Keterangan 
Subjek 

Predikat + 
Keterangan 
aspek 

Objek + 
Keterangan 
Objek 

Keterangan 
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b. Kalimat majemuk 
1. Kalimat majemuk setara 

Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau 

lebih dan memiliki kedudukan yang setara dan biasanya dihubungkan 

dengan sebuah konjungsi koordinatif. Penggabungan dua buah klausa 

menjadi sebuah kalimat luas setara dapat memberikan makna antara lain 

sebagai berikut. 

a) penambahan 

Konjungsi koordinatif yang biasa digunakan adalah dan, serta. 

Contoh: Pemandian air panas Guci ada di Tegal, Jawa Tengah dan 

Pemandian air panas Sari Ater ada di Bandung, Jawa Barat. 

b) pertentangan 

Konjungsi koordinatif yang biasa digunakan adalahtetapi atau 

sedangkan. 

Contoh: Saya ingin membeli motor tetapi ayah saya tidak mempunyai 

cukup uang. 

c) pemilihan 

Konjungsi koordinatif yang biasa digunakan adalah atau. 

Contoh: Ibu ingin membeli baju atau sepatu? 

d) penegasan 

Konjungsi koordinatif yang biasa digunakan adalah bahkan, malah, 

apalagi, lagipula. 

Contoh: Baju-baju hasil produksi kami dipasarkan ke seluruh 

Indonesia, bahkan juga ke Eropa. 

e) pengurutan 

Konjungsi koordinatif yang biasa digunakan adalah lalu, kemudian, 

selanjutnya. 

Contoh: Mula-mula dia duduk di depan meja tulis, lalu diambilnya 

selembar kertas dan sebatang pensil, kemudian ditulisnya surat izin 

itu. 

2. Kalimat majemuk bertingkat 

Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas dua buah 

klausa yang kedudukannya tidak sama. Secara umum, klausa utama 
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disebut induk kalimat, sedangkan klausa bawahan disebut anak kalimat. 

Penggabungan dua buah klausa secara bertingkat dapat memberi makna 

sebagai berikut. 

a) sebab 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah sebab atau 

karena.  

Contoh : Bahaya banjir sering melanda Jakarta karena saluran airnya 

penuh dengan sampah dan kotoran. 

b) akibat 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah sampai, hingga, 

atau sehingga. 

Contoh : Banyak anggota DPR yang terlibat tindak korupsi sehingga 

rakyat tidak percaya lagi kepada mereka. 

c) syarat 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah kalau, bila, 

apabila, bilamana, jikalau, dan asal. 

Contoh : Jika harga BBM dinaikkan lagi, kehidupan kami pasti akan 

lebih sulit. 

d) tujuan 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah untuk, agar, dan 

supaya. 

Contoh : Kamu harus belajar baik-baik agar hidupmu kelak menjadi 

lebih enak. 

e) waktu 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah sesudah, 

sebelum, ketika, selagi, sejak, dan sewaktu. 

Contoh : Sesudah musim hujan berlangsung, got-got, dan parit-parit 

harus diperbaiki. 

f) kesungguhan 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah meskipun, 

biarpun, sungguhpun, dan walaupun. 
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Contoh : Dia berangkat juga ke kantor meskipun kesehatannya agak 

terganggu. 

g) perkecualian 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah kecuali. 

Contoh : Semua soal dapat saya jawab, kecuali soal nomor 10 yang 

tidak sempat saya selesaikan. 

h) perbandingan 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah seperti, bagai, 

bak, dan laksana.  

Contoh : Dengan cepat disambarnya tas perempuan itu bagai elang 

menyambar anak ayam. 

i) pengandaian 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah seandainya, 

andikata, andaikan, dan sekiranya. 

Contoh : Seandainya anggota kelompok menerima norma itu, 

selesailah seluruh permasalahan. 

j) cara dan alat 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah dengan dan 

tanpa. 

Contoh : Pencari intan bekerja tanpa menghiraukan bahaya di 

sekelilingnya. 

k) komplementasi 

Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah bahwa. 

Contoh : Berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia pernah 

menjadi pelajar teladan untuk tingkat kabupaten dan provinsi. 

3. Kalimat majemuk kompleks 

Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas tiga klausa 

atau lebih yang di dalamnya terdapat hubungan koordinatif (setara) dan 

juga hubungan subordinatif (bertingkat). 

Contoh : Orang itu   meminta tolong   kepada saya, tetapi  saya  tidak mau 

    S  P  O  S P 
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 menolong   karena   dia   pernah   menipu   saya. 

    P   Ket. sebab 

     _                                       

     S                   P                    O 

 

4. TEKS PROSEDUR KOMPLEKS 
Teks prosedur kompleks ditata dengan struktur teks tujuan – langkah-langkah. 

Yang dimaksud tujuan di sini adalah hasil akhir yang akan dicapai. Adapun 

langkah-langkah adalah cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai. Dari aspek 

struktur, prosedur kompleks pada umumnya terbagi ke dalam tiga bagian, yakni: 

1. pendahuluan berupa pengantar tentang hal-hal yang akan disampaikan pada 

bagian isi. 

2. isi berupa langkah-langkah yang harus dilakukan berkenaan dengan topik 

utama. 

3. penutup berupa saran akhir atas serangkaian langkah yang dikemukakan 

penulis pada bagian isi. 

 

Berikut merupakan contoh teks prosedur kompleks. 

 

Memotivasi Diri agar Selalu Semangat 

Untuk memiliki semangat hidup yang luar biasa, milikilah tiga hal dalam hidup 

Anda. Tiga hal itu adalah impian, berpikir positif, dan tekad. Antara impian, berpikir 

positif, dan tekad, sangatlah berkaitan erat. Saya yakin setiap diri kita memiliki 

impian. Hanya saja setiap diri kita tahu bahwa memiliki impian saja tidak cukup, 

bukan?  

Perlu tekad untuk mewujudkannya. Untuk membangun tekad inlah kita perlu 

berpikir positif karena tekad diri kita akan terbangun ketika kita mampu untuk 

berpikir positif. Jadi apa yang perlu Anda lakukan mulai sekarang? 

Ada tiga langkah sederhana yang perlu Anda lakukan sekarang juga. 

Pertama, bangun kembali impian Anda! 

Tanyakan kepada diri Anda pertanyaan berikut ini secara berurutan dan 

jawablah sejujur-jujurnya. 
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1. Apa sih yang sebenarnya saya impikan? 

2. Tindakan apa sajakah yang seharusnya saya lakukan? 

 

Kedua, berpikirlah positif! 

 Setiap bangun tidur, ucapkan puji syukur dengan sepenuh hati. Jika Anda 

muslim, ucapkan kalimat berikut ini sambil tersenyum, “Alhamdulilah, ya, Allah. hari 

ini saya niatkan untuk melakukan apa saja dengan penuh semangat dan berpikir 

positif.” Lalu, lakukanlah apa yang Anda ucapkan. Apa pun yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, katakan kepada diri Anda, pasti ada hikmah positif di balik 

peristiwa ini. Peristiwa ini pasti akan membuatku menjadi seseorang yang lebih baik 

dan bijaksana. 

 

Ketiga, bertekadlah untuk mewujudkannya! 

 Tekad di sini adalah melakukan apa yang Anda impikan dan apa yang Anda 

ucapkan. Bahwa untuk mewujudkan impian, kita harus mempunyai tekad untuk 

mewujudkannya, bukan? Itulah sebabnya, mulai sekarang, setiap kali Anda 

mengucapkan sesuatu, khususnya hal yang paling sederhana, lakukanlah. Apa pun 

kondisinya, lakukan apa yang telah Anda ucapkan. 

 

 Selamat merasakan manfaatnya yang luar biasa! Selamat menjadi orang yang 

penuh semangat. 

PROPOSAL 
 

Proposal merupakan sebuah rancangan/rencana yang terstruktur dengan 
sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal berfungsi sebagai sarana 
untuk memohon persetujuan/izin/bantuan. 

Proposal berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi dua, proposal kegiatan 
dan proposal penelitian. Proposal kegiatan, digunakan sebagai rancangan atas 
kegiatan yang akan diselenggarakan. Sedangkan, proposal penelitian berisi rancangan 
penelitian yang hendak dilakukan. 
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A. SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN 
Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
1.2  Tujuan 
1.3 Sasaran 

 
Bab 2 Isi 

2.1 Tema Kegiatan 
2.2  Macam Kegiatan 
2.3 Peserta 
2.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
2.5 Susunan Panitia 
2.6 Jadwal Kegiatan (Susunan Acara) 

 
Bab 3 Estimasi Biaya (Anggaran Biaya) 

3.1 Pengeluaran 
3.2 Pemasukan 

Penutup 
Berisi kalimat yang menyatakan harapan agar banyak pihak tertarik untuk 
mendukung kegiatan 
 
 
 
CONTOH 

PROPOSAL KEGIATAN 
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE-65 

 
I. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 
Tema HUT ke-65 RI: “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita 

LanjutkanPembangunan Ekonomi Menuju PeningkatanKesejahteraan Rakyat, serta 
Kita Perkuat Ketahanan Nasional Menghadapi Tantangan Global”. 

1.2 TUJUAN 
Tujuan Kegiatan 
Adapun tujuan diadakannya acara ini : 
a. Mempererat tali silaturahmi antar sesama warga RT 02/RW 26 Perumahan 

Taman Wisma Asri, Kel. Teluk Pucung – Bekasi Utara. 
b. Meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi diantara anak-anak. 
c. Memupuk jiwa sportifitas dalam berlomba di antara anak-anak. 
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d. Memupuk semangat kebangsaan antar generasi untuk memperkuat ketahanan 
nasional menghadapi tantangan global. 

1.3    SASARAN 
 Seluruh warga RT 02/RW 26 Perumahan Taman Wisma Asri, Kel. Teluk 

Pucung – Bekasi Utara. 
 

II. ISI 
2.1 TEMA KEGIATAN 

Kegiatan yang mengedepankan kebersamaan warga antar generasi serta 
kegiatan anak-anak yang bersifat mengembangkan daya kreatifitas, ketrampilan, 
ketangkasan dan sportifitas. 

2.2 MACAM KEGIATAN 

1. Koin Pepaya    

Permainan ini merupakan permainan yang tujuannya mengumpulkan 

sebanyak-banyaknya nominal uang koin menggunakan mulut yang ditancapkan 

pada buah pepaya. Untuk meramaikan, buah pepaya tersebut akan dilumuri oleh 

mentega dan kecap yang disiapkan oleh panitia. Koin-koin yang didapatkan akan 

disimpan ada satu wadah yang dipegang oleh panitia. Pemenang ditentukan dari 

banyaknya nominal uang koin yang mereka ambil. Setiap regu dari kelas harus 

memberi 2 orang perwakilan yang terdiri atas 1 perempuan dan 1 laki-laki. 

Waktunya adalah 4 menit per ronde nya.1 ronde akan diikuti oleh 5 kelas 

sekaligus.     

2. Tarik tambang       

Permainan ini menggunakan tali tambang yang sudah disediakan oleh 

panitia. Setiap regu memiliki jumlah 10 orang yang terdiri dari 5 perempuan 

dan 5 laki-laki. Waktu permainan yaitu 2 menit di setiap ronde dan jika seri, 

maka akan bermain 3 ronde.  

2.3 PESERTA 
Seluruh warga RT 02/RW 26 Perumahan Taman Wisma Asri, Kel. Teluk 

Pucung – Bekasi Utara. 
2.4 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

a. Perlombaan balita, anak-anak dan remaja 
Hari, tanggal : Selasa, 17 Agustus 2010 



23 
 

Waktu  : Pukul 07.30 WIB s.d. selesai 
Tempat  : Lapangan Volley RT 02/RW 26 Perumahan Taman Wisma 

  Asri, Kel. Teluk Pucung – Bekasi Utara. 
b. Acara syukuran HUT ke-65  RI  

Hari, tanggal : Selasa, 24 Agustus 2010 
Waktu  : Pukul 19.30 WIB s.d. selesai 
Tempat  : Lapangan Volley RT 02/RW 26 Perumahan Taman Wisma 

  Asri, Kel. Teluk Pucung – Bekasi Utara. 
2.5 SUSUNAN KEPANITIAAN 

Penanggung Jawab : Bapak Ketua RT 02/RW 26 
Ketua Pelaksana : Ade Supriyadi 
Sekretaris  : Sindhu K.I. Noegroho 
Bendahara  : Evi 
 
Seksi-seksi 
1. Seksi Acara Malam Syukuran 

Koordinator : Iwan 
Anggota  : Endah, Bambang, Iis, Novi, Fauzi, Ari ,Sindhu, Abdul 

  Rahman, Didi. 
2. Seksi Perlombaan Anak-Anak 

Koordinator : Sigit 
Anggota  : Tuti, Kris, Susi, Evi, Linda, Agus, Didi, Tuing, Daus. 

3. Seksi Umum dan Dokumentasi 
Koordinator : Didik Suryadi 
Anggota  : Sindhu, Daus 

2.6 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 
Jadwal rinci pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan dan diumumkan kemudian. 
 
III. ESTIMASI BIAYA 

3.1 PENGELUARAN 
1. Seksi Kesekretariatan 

- Pembuatan proposal    Rp. 25.000,- 
- Foto kopi     Rp. 25.000,- 

2. Seksi Acara Malam Syukuran 
- Konsumsi     Rp. 800.000,- 
- Hiburan Organ Tunggal    Rp. 1.000.000,- 

3. Seksi Perlombaan Anak-Anak 
- Alat dan bahan perlombaan   Rp. 100.000,- 
- Hadiah-hadiah     Rp. 800.000,- 
- Snack untuk 60 orang @Rp. 10.000   Rp. 600.000,- 

4. Seksi Umum dan Dokumentasi 



24 
 

- Cuci cetak foto     Rp. 50.000,- 
- Transport     Rp. 100.000,- 

  Total       Rp. 3.500.000,- 
  Terbilang: (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

3.2 SUMBER DANA 
Kegiatan ini memperoleh dana dari: 
- Bantuan kas RT     Rp.500.000,- 
- Arisan ibu-ibu     Rp.250.000,- 
- Donasi para donatur RT02/RW26   Rp.1.750.000,- 
- Partisipasi warga minimal Rp. 25.000/rumah  Rp.1.000.000,- 
Total       Rp. 3.500.000,- 
Terbilang: (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

 
 
IV. PENUTUP 

Demikian proposal ini kami buat. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi 
Bapak/Ibu. Semoga acara ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Atas 
perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 
Bandung, 24 Januari 2017 

 
Ketua Pelaksana        Sekretaris 
 
 
  Ade Supriyadi       Sindhu Kurnia Irawan 

Menyetujui, 
KETUA RT 02 /RW 26 Kel. Teluk Pucung – Bekasi Utara 

 
 

Mochamad Irsan M. 
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