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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul, “Kajian 
Bahasa (Sebuah Pengantar dalam Pembelajaran di SD)”. Buku ini disusun 
sebagai salah satu bahan ajar dalam matakuliah Kajian Bahasa dan 
Sastra Indonesia. Sehubungan dengan banyaknya materi dari dua 
subkajian bahasa dan sastra tersebut maka penulis membaginya ke 
dalam dua modul agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. 

Kajian Kebahasaan dan Sastra Indonesia merupakan mata kuliah 
lanjutan dari mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan dan merupakan 
salah satu mata kuliah pengembangan kompetensi dan kepribadian yang 
harus dijadikan acuan dalam rangka menumbuhkembangkan rasa cinta 
terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Melalui mata kuliah ini, secara 
impresif penulis mengajak para mahasiswa agar lebih menghargai bahasa 
persatuan sekaligus bahasa nasional yang digunakan pula sebagai 
bahasa pengantar dalam dunia pendidikan agar tak lagi dipandang 
sebagai bahasa tiri dalam pengembangan IPTEKS. Selain itu, peran 
sastra Indonesia yang banyak mengalami relevansi dalam pendidikan, 
juga penulis harapkan dapat menjadi sebuah tolok ukur keberhasilan 
generasi muda, khususnya para calon tenaga pendidik untuk dapat 
mengemban misi cinta bahasa dan sastra Indonesia. Melalui modul ini 
diharapkan agar bahasa Indonesia dapat dipelajari dengan lebih intensif, 
efektif, dan efisien. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah membantu terealisasinya buku pegangan sebagai bahan ajar 
mata kuliah Kajian Kebahasaan dan Sastra Indonesia ini. Besar harapan 
penulis agar modul ini membawa manfaat dan dapat meningkatkan amal 
ibadah penulis dalam dunia pendidikan. 

Atas segala kekurangan penulis memohon berbagai kritik dan saran 
yang konstruktif demi perbaikan bahan ajar yang akan datang. Selamat 
belajar dan berkarya demi kemajuan pendidikan nasional.  

Salam Semangat 45! 

Madiun, Oktober 2021 
Penulis 





[vii] 

DAFTAR ISI 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................... iii 
KATA PENGANTAR ..................................................................... v 
DAFTAR ISI .................................................................................. vii 

BAB I  PENGANTAR: KONSEP DASAR KEBAHASAAN ...... 1 
A. Ilmu Bahasa dan Penerapannya dalam Kehidupan

Sehari-hari ................................................................. 1 
1. Objek Ilmu Bahasa ............................................... 2 
2. Cabang Ilmu Bahasa ............................................ 2 

B. Bahasa bagi Pendidikan Dasar ................................. 5 
RINGKASAN .................................................................. 7 
SOAL PENDALAMAN MATERI .................................... 8 

BAB II  FONOLOGI ..................................................................... 9 
A. Konsep Dasar Fonologi ............................................. 9 

1. Pengertian Fonologi  ............................................. 9 
2. Objek Studi Fonologi ............................................ 9 

a. Fonetik ............................................................. 9 
b. Fonemik ........................................................... 11 

3. Proses Pembentukan Bunyi ................................. 12 
4. Klasifikasi Bunyi .................................................... 13 
5. Silabel (Suku Kata) dalam Pembelajaran di SD ... 22
6. Fonem dan Huruf (Grafem) .................................. 23 
7. Alofon .................................................................... 26 

B. Tahapan Komunikasi dalam Percakapan bagi
Anak Usia SD............................................................. 27 

RINGKASAN .................................................................. 30 
SOAL PENDALAMAN MATERI .................................... 30 

BAB III  MORFOLOGI  ................................................................. 31 
A. Konsep Dasar Morfologi  ........................................... 31 

1. Pengertian Morfologi... ........................................ 31 



[viii] 
 

2. Morfem .................................................................  31 
3. Perbedaan Morf dan Alomorf ..............................  34 
4. Klasifikasi Morfem ...............................................  36 
5. Proses Morfologis ................................................  41 
6. Unsur dan Unsur Bawahan Langsung ................  52 

B. Kata  ...........................................................................  52 
1. Pengertian Kata ...................................................  52 
2. Fungsi Kata .........................................................  53 
3. Klasifikasi Kata ....................................................  66 

 RINGKASAN ..................................................................  80 
 SOAL PENDALAMAN MATERI ....................................  81 

BAB IV  SINTAKSIS  ....................................................................  83 
A. Konsep Dasar Sintaksis ............................................  83 

1. Pengertian Sintaksis... .........................................  83 
2. Struktur Sintaksis bagi Anak Usia Sekolah  

Dasar ...................................................................  84 
3. Satuan Sintaksis ..................................................  84 

B. Kalimat Efektif bagi Anak Usia SD ............................  111 
 RINGKASAN ..................................................................  119 
 SOAL PENDALAMAN MATERI ....................................  120 

BAB V  SEMANTIK  ....................................................................  122 
A. Konsep Dasar Semantik... .........................................  122 

1. Pengertian Semantik... ........................................  122 
2. Ragam Makna... ..................................................  129 
3. Relasi Makna .......................................................  138 
4. Hubungan Semantik dengan Disiplin Ilmu yang 

Lain ......................................................................  147 
5. Perubahan/ Pergeseran Makna  .........................  150 
6. Jenis Perubahan atau Pergeseran Makna ..........  153 

B. Wacana  .....................................................................  157 
1. Hakikat Wacana... ...............................................  157 
2. Jenis Wacana ......................................................  161 

C. Analisis Wacana ........................................................  168 



[ix] 

1. Pengertian Analisis Wacana ................................. 168 
2. Alat Wacana bagi Anak Usia Sekolah Dasar ....... 170 
3. Jenis Wacana Sederhana bagai Anak Usia

Sekolah Dasar ...................................................... 171 
RINGKASAN ............................................................. 172 
SOAL PENDALAMAN MATERI ............................... 173 

BAB VI  PRAGMATIK .................................................................. 174 
A. Konsep Dasar Pragmatik... ........................................ 174 

1. Pengertian Pragmatik... ....................................... 174 
2. Tindak Tutur bagi Anak Usia Sekolah Dasar ...... 177 
3. Prinsip Kerjasama dalam Pragmatik ................... 182 
4. Prinsip Kesopanan dalam Pragmatik .................. 187 
5. Penerapan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam

Hal Penolakan ..................................................... 188 
6. Bentuk-bentuk Realisasi Kesantunan Menolak .. 195

B. Wacana Lisan bagi Anak Usia Sekolah Dasar.. ........ 198 
1. Tindak Bahasa (Speech Act) ................................ 199 
2. Teori Bahasa Langsung (Direct Speech Acts)

dan Teori Bahasa Tak Langsung (Indirect Speech
Acts)... ................................................................... 201 

3. Kohesi dan Koherensi dalam Wacana ................. 204 
4. Ciri Wacana Lisan ................................................. 214 

C. Deiksis pada Anak Usia Sekolah Dasar .................... 217 
D. Implikatur pada Anak Usia Sekolah Dasar ................ 220 
E. Praanggapan pada Anak Usia Sekolah Dasar .......... 223 
RINGKASAN .................................................................. 227 
SOAL PENDALAMAN MATERI .................................... 228 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................... 229 
GLOSARIUM ................................................................................. 235 
INDEKS  ........................................................................................ 240 





[1] 

BAB I 
PENGANTAR: KONSEP DASAR KEBAHASAAN 

A. Ilmu Bahasa dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari
Ilmu bahasa atau ilmu kebahasaan secara ilmiah populer disebut

dengan istilah linguistik. Menurut Verhaar (2010), kata “linguistik”
berasal dari kata Latin lingua yang berarti ‘bahasa’. Dalam bahasa-
bahasa “Roma” (yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin)
masih ada kata-kata serupa dengan bahasa Latin tersebut, yaitu
langue. Sementara itu, dalam bahasa Prancis yaitu langage, dan
dalam bahasa Itali sama dengan bahasa Latin, yaitu lingua. Bahasa
Inggris memungut dari bahasa Prancis kata yang lebih dikenal dengan
istilah language. Dalam bahasa Indonesia, “linguistik” merupakan
suatu bidang ilmu, dengan kata sifat “linguitis”atau “linguistik”.

Bapak linguistik modern adalah Ferdinand de Saussure  yang
merupakan seorang sarjana berkebangsaan Swiss. Ia menerbitkan
sebuah buku yang berjudul Cours de Linguistique Générale yang
berarti “Matapelajaran Linguistik Umum” pada tahun 1916. De
Saussure memperkenalkan sekaligus membedakan (kata Prancis)
langue dan langage dengan kata parole  yang berarti tuturan.

Bagi de Saussure, langue adalah salah satu bahasa (misalnya
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan sebagainya)
sebagai suatu sistem. Sebaliknya, langage berarti bahasa sebagai sifat
khas manusia, karena binatang dan tumbuhan tidak memiliki bahasa.
Sementara itu, parole atau tuturan adalah bahasa sebagaimana
dipakai secara konkret, seperti ‘logat’, ‘ucapan’, ‘perkataan’.
Sedangkan istilah linguis, di Indonesia dikenal sebagai ahli bahasa.

Perlu diketahui pula, selain istilah-istilah tersebut, pada abad ke-
19 istilah lain untuk menyebut ilmu bahasa adalah filologi. Hal ini
dikarenakan pada masa tersebut ahli bahasa sering menyelidiki masa
lampau dari bahasa-bahasa tertentu dengan tujuan untuk menafsirkan
naskah-naskah kuno. Selain itu, para cendekiawan pada masa itu juga
menyelidiki korelasi antarbahasa serumpun. Sedangkan dalam
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perkembangannya, istilah filologi lebih menyempit karena kini lebih 
banyak dikenal sebagai ilmu yang meneliti masa kuno yang berkenaan 
dengan bahasa berdasarkan naskah-naskah tertulis. Jadi, secara tidak 
langsung hal tersebut menandai perbedaan makna filologi pada masa 
lampau dengan masa kini. Filologi pada masa sekarang dianggap 
berbeda pemaknaan. Meskipun para ahli filologi menyadari linguistik 
umum merupakan hal mendasar yang akan dapat membantu 
perkembangan ilmu filologi, tetapi para ahli tersebut menganggap 
bahwa sedikit paham tentang linguistik umum dianggap cukup 
memadai.  
1. Objek Ilmu Bahasa  

Berdasarkan pengertian-pengertian istilah di atas, tentu dapat 
diketahui bahwa objek linguistik adalah bahasa. Meski demikian 
haruslah dapat dipahami lebih lanjut bahwa pengertian bahasa itu 
sendiri tidak serta merta dapat dipahami secara umum. Hal tersebut 
berkaitan dengan digunakannya istilah bahasa dalam arti kiasan, 
seperti contoh: bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Arti 
kias seperti contoh tersebut tidak termasuk ke dalam istilah bahasa 
dalam ilmu linguistik. Untuk itulah perlu dipahami perbedaan istilah 
langue, langage, dan parole. 

Di samping pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut, 
bahasa juga dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bahasa lisan dan 
bahasa tulis. Secara hierarkis, bahasa lisan diterima dan 
diaplikasikan lebih dulu (objek primer) dibandingkan bahasa tulis 
(objek sekunder), karena bahasa tulis merupakan “turunan” dari 
bahasa lisan. 

2. Cabang Ilmu Bahasa 
Sama seperti disiplin ilmu yang lain, ilmu bahasa (linguistik) 

juga memiliki cabang-cabang ilmu yang lebih kecil. Meski demikian, 
bagian-bagian tersebut merupakan ilmu yang mendasari linguistik. 
Bidang yang mendasari itu adalah bidang yang menyangkut 
struktur-struktur dasar tertentu, yaitu: struktur bunyi bahasa yang 
bidangnya disebut fonologi, struktur kata yang disebut morfologi, 
struktur antarkata dalam kalimat yang disebut sintaksis, masalah 



[3] 

arti atau makna yang disebut semantik, dan hal-hal yang 
menyangkut siasat dkomunikasi antarorang dalam parole atau 
pemakaian bahasa, dan menyangkut juga hubungan tuturan 
bahasa dengan apa yang dibicarakan, yang disebut pragmatik 
(Verhaar, 2010). 

Morfologi dan sintaksis bersama-sama lazimnya disebut 
“tatabahasa”. Tatabahasa itu menyangkut kata, struktur “internal” di 
dalamnya (morfologi), dan stuktur antarkata (sintaksis); dan 
keduanya dibedakan dengan “leksikon” atau perbendaharaan kata. 
Di antara bidang-bidang mendasar tersebut tadi juga dibedakan 
antara linguistik sinkronis dan diakronis (Verhaar, 2010). Kajian 
selajutnya dalam bahan ajar ini hanya akan membahas tentang 
fokus utama dan mendasar dalam ilmu bahasa tersebut. 

Manusia yang memiliki cipta, rasa, dan karsa, dalam 
kesehariannya tentu tidak akan pernah lepas bersinggungan 
dengan bahasa karena bahasa merupakan satu-satunya alat 
komunikasi paling efektif dan terbaik yang hanya digunakan oleh 
manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. 
Dalam kaitannya dengan pemahaman dan penguasaan manusia 
dalam hubungannya dengan bahasa tentu juga tak bisa diabaikan 
adanya kesulitan dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan 
sehari-hari terlebih jika didukung dengan kurangnya pengetahuan 
dan pemahaman terhadap kajian linguistik tersebut. Dengan 
bahasa, maka manusia akan dengan mudah menunjukkan 
eksistensinya dan menjalankan perannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, maka dengan adanya penguasaan terhadap 
linguistik tentunya akan sangat membantu upaya optimalisasi dan 
aktualisasi diri sebagai salah satu cara menunjukkan keberadaannya. 

Linguistik, yang secara umum lebih banyak disebutkan 
sebagai ilmu bahasa berasal dari bahasa Latin lingua, yang berarti 
“bahasa”. Bahasa Inggris memungut dari bahasa Perancis kata 
yang kemudian menjadi language di mana istilah linguistik dalam 
bahasa Inggris berkaitan dengan kata language itu. Sementara 
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dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu, dan 
kata sifatnya adalah “linguistis” atau “linguistik”. 

Ilmu linguistik lebih banyak disebutkan pula sebagai linguistik 
umum yang berarti bahwa bidang kajian dalam disiplin ilmu tersebut 
tidak hanya berkutat untuk membahas atau menyelidiki satu bahasa 
saja melainkan merupakan kajian yang bisa digunakan untuk 
mempelajari berbagai bahasa secara umum. Hal ini sesuai dengan 
istilah yang dikemukakan oleh de Saussure yang dapat dirumuskan 
bahwa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue saja, 
tetapi juga langage itu, yaitu bahasa pada umumnya (Verhaar, 
2010). 

Mengingat linguistik terdiri dari cakupan disiplin ilmu yang 
sangat luas, tentu akan sangat sulit dipelajari dan dipahami jika 
tetap terkondisi sebagai sebuah disiplin ilmu yang kompleks.Untuk 
itu, linguistik terbagi ke dalam bidang-bidang kajian yang lebih 
spesifik (subdisiplin) untuk mempermudah pemahaman tiap-tiap 
cabangnya yang dispesialisasikan berdasarkan hubungannya 
dengan masalah-masalah lain yang relevan. 

Linguistik atau ilmu bahasa merupakan bidang kajian yang 
begitu dekat dengan kehidupan sosial kemasyarakatan karena di 
dalamnya terdapat interaksi antarmanusia yang bersinergi dengan 
beragam kegiatan. Oleh sebab itu, pencabangan linguistik ke dalam 
subdisiplin juga demikian banyak mengingat peran dan fungsinya 
yang disesuaikan dengan keanekaragaman dan keluasan kegiatan 
tersebut. Dalam berbagai buku teks linguistik mungkin akan kita 
dapati nama-nama subdisiplin linguistik seperti linguistik umum, 
linguistik deskriptif, linguistik komparatif, linguistik struktural, 
linguistik antropologis, dan sebagainya. Penamaan subdisiplin itu 
tentunya berdasarkan suatu kriteria atau dasar tertentu (Chaer, 
2003). Di antara pengelompokkan disiplin ilmu tersebut, pada 
kesempatan ini akan lebih dititikberatkan pada objek kajian 
mengenai struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam 
hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa yang dibedakan 
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dengan adanya linguistik mikro dan linguistik makro atau bisa juga 
disebut mikrolinguistik dan makrolinguistik. 

Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur 
internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal suatu bahasa 
pada umumnya. Sejalan dengan adanya subsistem bahasa, maka 
dalam linguistik mikro ada subdisiplin linguistik fonologi, morfologi, 
sintaksis, semantik, dan leksikologi. Ada juga yang menggabungkan 
morfologi dengan sintaksis menjadi morfosintaksis dan 
menggabungkan semantik dengan leksikologi menjadi 
leksikosemantik. Fonologi menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa, cara 
terjadinya, dan fungsinya dalam sistem kebahasaan secara 
keseluruhan. Morfologi menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, 
serta cara pembentukannya. Sintaksis menyelidiki satuan-satuan 
kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan 
lainnya, serta cara penyusunannya sehingga menjadi satuan 
ujaran. Morfologi dan sintaksis dalam peristilahan tata bahasa 
tradisional biasanya berada dalam satu bidang, yaitu gramatika atau 
tata bahasa. Semantik menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat 
leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. Sedangkan leksikologi 
menyelidiki leksikon atau kosa kata suatu bahasa dari berbagai 
aspeknya (Chaer, 2003). 

 
B. Bahasa bagi Pendidikan Dasar 

Studi linguistik atau kebahasaan telah mengalami tiga 
perkembangan, yaitu: 1) dari tahap spekulasi; 2) tahap observasi dan 
klasifikasi; 3) dan perumusan teori. Pada tahap spekulasi, pertanyaan-
pertanyaan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris 
melainkan pada dongeng atau cerita rekaan belaka. Misalnya 
pernyataan Andreas Kemke, seorang ahli filologi dari Swedia pada 
abad ke-17 yang menyatakan bahwa Nabi Adam dahulu kala di surga 
berbicara dalam bahasa Denmark, sedangkan ular berbicara dalam 
bahasa Prancis. Pernyataan yang dikemukakan oleh Kemke jelas  
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tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak didukung oleh bukti 
empiris. 

Sementara itu, pada tahap observasi dan klasifikasi, para ahli 
bahasa mengadakan pengamatan dan penggolongan terhadap 
bahasa-bahasa yang diselidiki, tetapi belum sampai pada merumuskan 
teori. Penyelidikan yang bersifat ilmiah baru dilakukan orang pada 
tahap ketiga, di mana bahasa yang diteliti itu bukan hanya diamati dan 
diklasifikasi, tetapi juga telah dibuatkan teori-teorinya. Hal inilah yang 
pada akhirnya melahirkan banyak teori kebahasaan yang berkembang 
dan dipelajari hingga sekarang. 

Anak usia sekolah dasar adalah sekelompok pengguna bahasa 
yang penguasaan bahasanya banyak dipengaruhi oleh bahasa ibu 
(B1). Dalam pemahaman berbahasa Indonesia, tidak banyak anak usia 
sekolah dasar, khususnya di kelas rendah yang sudah mengerti 
(bahkan memahami) makna tiap kata yang diucapkannya. Terlebih, 
jika sebelum masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar anak-anak 
tersebut tidak mengenyam pendidikan di Play Group atau Taman 
Kanak-Kanak. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan pembiasaan 
(habituasi) menggunakan bahasa kedua (B2) bagi anak usia sekolah 
dasar sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Hal ini juga 
tentu bukanlah hal yang mudah terlebih jika memang anakanak 
tersebut tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sangat kental 
dengan pengunaan bahasa ibu. Oleh sebab itu, guru di jenjang sekolah 
dasar khususnya di kelas rendah memiliki peran yang sangat penting 
dalam memerkenalkan B2 (bahasa Indonesia/ bahasa asing) yang 
digunakan sebagai bahasa pengantar dalam jenjang pendidikan 
sekolah dasar yang ditempuh. 

Habituasi dalam penggunaan B2 ini sendiri juga memerlukan 
treatment dan dukungan dari para orang tua, mengingat bahwa 
sebagian besar penggunaan B2 hanya dilakukan di sekolah/ 
bimbingan belajar/ Taman Pendidikan Al’Quran saja. Selebihnya, saat 
berinteraksi di rumah bersama keluarga sebagian besar anak-anak 
tentu kembali menggunakan bahasa ibu sesuai kebiasaan di dalam 
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keluarga. Misalkan saja, pada keluarga di Jawa, anak terbiasa 
menggunakan bahasa Jawa krama inggil saat berbincang terhadap 
orang tuanya, ngoko  saat berbincang dengan saudara atau teman 
sebaya, dan bahasa Indonesia saat berbincang dengan guru di 
sekolah, tentu membutuhkan perhatian dan pembiasaan agar anak 
tidak bingung dan rancu mengimplementasikan bahasa yang 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

RINGKASAN 
1. Istilah lain ilmu kebahasaan adalah linguistik.
2. Linguis adalah ahli bahasa, atau orang yang memelajari bahasa

secara khusus dengan menempuh pendidikan formal di bidang
linguistik (kebahasaan).

3. Tiga tahap perkembangan dalam studi kebahasaan (linguistik),
yaitu: 1) dari tahap spekulasi; 2) tahap observasi dan klasifikasi; 3)
dan perumusan teori.

4. Bapak linguistik modern adalah yang mengenalkan istilah lange,
langange, dan parole adalah Ferdinand de Saussure,  seorang
sarjana berkebangsaan Swiss. Saussure menerbitkan sebuah buku
yang berjudul Cours de Linguistique Générale yang berarti
“Matapelajaran Linguistik Umum” pada tahun 1916.

5. Langue bermakna suatu bahasa berdiri sebagai suatu sistem.
Langage berarti bahasa sebagai sifat khas manusia, karena
binatang dan tumbuhan tidak memiliki bahasa. Sementara itu,
parole atau tuturan adalah bahasa sebagaimana dipakai secara
konkret, seperti ‘logat’, ‘ucapan’, ‘perkataan’.

6. Bidang ilmu kebahasaan adalah: fonologi (emelajari tentang bunyi
dan pengucapannya), morfologi (memelajari tentang struktur kata
dan pembentukannya), sintaksis (memelajari struktur pembentuk
kalimat), semantik (memelajari tentang makna), pragmatik
(memelajari tentang penggunaan kalimat dalam sebuah proses
tuturan).




