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Tata Bahasa Baku Indonesia Edisi Ketiga Hasan Alwi
Buku ini disusun sebagai salah satu bahan ajar dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, khususnya di
Perguruan Tinggi Islam. Dalam buku ini disajikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia dan telah disesuaikan dengan Pedoman Umum
Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Buku ini juga dilengkapi contoh dan tugas di setiap akhir topik pembahasan.
Linguistik IndonesiaYayasan Obor IndonesiaMengenal Tata Bahasa IndonesiaEvernity Fisher Media
Kamus Saku Bahasa Indonesia ini memiliki keunggulan: • Mudah dibawa ke mana-mana karena ukurannya yang kecil • Berisi kosa kata
pilihan yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan • Dilengkapi dengan petunjuk pemakaian kamus, sejarah terbentuknya bahasa
Indonesia, artikel mengenai bahasa baku, definisi singkat, imbuhan, kata tugas, dan EYD
Buku ini menyajikan pendapat bahwa antara Wawasan Dunia Kristen dan Wawasan Dunia Ilmu Pengetahuan tidaklah berbenturan dan tidak
saling bertentangan, tetapi wawasan dunia bersumber dari kebenaran firman Allah, khususnya jika berkaitan erat dengan pemahaman kita
terhadap bahasa. Sejauh ini adanya pengamatan penulis khusunya kepada mahasiswa-mahasiswa yang meragukan pandangan bahwa
bahasa adalah sebuah anugerah Tuhan kepada manusia dengan segala kemampuannya untuk mengolah dan mengkreasikan bahasanya
yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan kata lain, bagaimana seorang Kristen memandang bahasa dari Wawasan Dunia
Kristen sebagai salah satu upaya mempertahankan iman kita kepada Kristus.
Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka Implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh
berbagai pihak di bawah koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan Òdokumen hidupÓ yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan
dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul Bahasa Indonesia SD/MI Kelas I ini merupakan buku yang khusus ditujukan bagi siswa
kelas I. Setelah mempelajari buku ini, siswa kelas I diharapkan dapat lebih memahami materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buku ini
disusun dengan cukup praktis dan ringkas sehingga siswa kelas I dapat mempelajarinya dengan mudah. Buku ini dilengkapi dengan
ringkasan materi yang berisi materi secara garis besar disertai contoh soal dan pembahasan. Selain itu, terdapat soal latihan dan aktivitas
yang disajikan dalam berbagai variasi. Di akhir soal latihan, terdapat penilaian yang dapat membantu siswa untuk mengevaluasi
kemampuannya dalam memahami materi.
Buku ini berjudul Bahasa Indonesia Akademik: Penulisan Laporan Ilmiah. Buku ini terdiri dari 10 bab yaitu: Bab 1 Konsep Dasar Bahasa Bab
2 Ejaan Dalam Karya Ilmiah Bab 3 Diksi Dalam Karya Ilmiah Bab 4 Penggunaan Kata dan Kalimat Bab 5 Penggunaan Huruf Bab 6 Penulisan
Singkatan dan Akronim Bab 7 Penyusunan Paragraf Dalam Karya Ilmiah Bab 8 Pengembangan Paragraf Dalam Karya Ilmiah Bab 9 Abstrak
dan Daftar Pustaka Bab 10 Penulisan Karya Ilmiah

Linguistik Indonesia is published by Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI). It is a research journal which publishes various
research reports, literature studies and scientific writings on phonetics, phonology, morphology, syntax, discourse analysis,
pragmatics, anthropolinguistics, language and culture, dialectology, language documentation, forensic linguistics, comparative
historical linguistics, cognitive linguistics, computational linguistics, corpus linguistics, neurolinguistics, language education,
translation, language planning, psycholinguistics, and sociolinguistics . It is published periodically twice a year in February and
August. Each article published in Linguistik Indonesia will undergo assessment process by peer reviewers.
Secara ringkas buku ini membahas mengenai kebijakan dan perencanaan bahasa, politik bahasa Indonesia. Di dalamnya juga
membahas mengenai pedoman kaidah, tata tulis ilmiah dalam berbagai selingkung. Selain itu, juga turut disinggung mengenai
pembelajaran sastra (fiksi, puisi, dan drama) serta dibumbui dengan pedoman penerjeman, baik ideologi, teknik-metode, sampai
evaluasi terjemahan. Terakhir, dibahas pula mengenai BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing).
Fasih berbicara bahasa Indonesia belum tentu tahu tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan? Ketika menulis,
terkadang kita dihadapkan pada permasalahan terkait penempatan tanda baca, penulisan nama atau gelar, penyusunan kutipan,
dan sebagainya. Ya, dalam bahasa Indonesia, ragam bahasa tulis berbeda dengan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, buku ini
hadir untuk membantumu, karena berisi panduan lengkap struktur tata bahasa Indonesia, yang meliputi: - Kaidah penggunaan
kata baku dan kata tidak baku - Kaidah penulisan tanda baca, imbuhan, kutipan, dan daftar pustaka - Kaidah penggunaan kata
serapan dan pengindonesiaan kata nama - Kaidah penulisan surat resmi, karya ilmiah, resensi, editorial, artikel, esai, pidato, dan
sebagainya - Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra - Periodisasi kesusastraan Indonesia - Daftar kesalahan dalam
berbahasa Indonesia - Daftar kata baku dan tidak baku - Daftar singkatan dan akronim - Kumpulan majas, idiom, dan peribahasa
Indonesia - Kamus mini bahasa Indonesia [Mizan, Bentang Pustaka, Bahasa Indonesia, Kata, Kalimat, Indonesia]
Ada sebuah pepatah “Buku adalah jendela dunia”. Pepatah tersebut mengandung arti bahwa kegiatan membaca memegang
peranan penting dalam sebuah kehidupan sebab dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Dengan wawasan dan
pengetahuan tersebut, mahasiswa akan dapat menyikapi segala sesuatu dengan lebih baik. Dengan wawasan dan pengetahuan
tersebut pulalah seseorang dapat membela Indonesia dengan bersikap bijak dan kritis terhadap tulisan di media. Mahasiswa tidak
akan mudah terbawa arus berita atau informasi yang tidak relevan dan tidak akan mudah tertipu oleh pihak-pihak tertentu yang
ingin memecah belah Indonesia. Hingga pada akhirnya, mahasiswa akan mampu membela dan membuat Indonesia menjadi
negara maju dengan mengambil hal-hal penting dari berbagai bacaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuan penyusunan
buku ini adalah membantu mahasiswa untuk memperoleh bahan ajar yang mampu meningkatkan kompetensi berbahasa dan
bersastra Indonesia, khususnya literasi yang memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara. Berdasarkan peta kompetensi,
buku ini bersisi pendahuluan dan materi singkat yang terangkum dalam 9 kegiatan pembelajaran. Pada setiap kegiatan
pembelajaran terdapat pengantar dan tujuan pembelajaran, uraian materi, dan perlatihan. Pembagian masing-masing bab dalam
buku ini adalah sebagai berikut. Bab I : Sejarah, Fungsi, dan Kedudukan Bahasa Indonesia Bab II : Ragam dan Laras bahasa Bab
III : Penulisan Kalimat Efektif Bab IV : Ejaan Bahasa Indonesia Bab V : Paragraf Bab VI : Teknik Penulisan Kutipan, Daftar
Pustaka, dan Daftar Rujukan Bab VII : Literasi Fiksi dan Nonfiksi
Buku ini berisi uraian mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2015.
Dilengkapi pula dengan ulasan ringkas tentang ragam dan aturan penulisan kata berimbuhan serta pengenalan jenis-jenis
karangan. Setiap poin pembahasan dalam buku ini disertai dengan contoh-contoh praktis penggunaannya dalam kalimat.
Diuraikan dengan detail dan lengkap sehingga buku ini dapat menjadi referensi kebahasaan yang lebih manfaat bagi para
pembaca. Judul : EBI Aplikasi Lebih Lanjut dan Lebih Lengkap Ejaan Bahasa Indonesia Ukuran : 14x20.5cm Jumlah halaman :
180 Tahun : 2019
Perkembangan teknologi informasi pada era keterbukaan telah melahirkan transparansi pada semua bidang kehidupan tanpa
batas wilayah, waktu, jarak, bangsa, ataupun negara di mana pun di dunia ini. Perkembangan dan kemajuan itu terpacu oleh
aktivitas generasi milenia pada zaman ini. Pencapaian kemajuan di bidang teknologi informasi itu tidak akan terjadi tanpa peran
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bahasa dan teknologi digital. Untuk memasuki era itu, diperlukan kemampuan berpikir kritis, berekspresi, dan berinteraksi secara
cerdas, serta berkomunikasi dengan efektif. Untuk itu, diperlukan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa secara
efektif. Buku ini memaparkan strategi analisis sintaktik kalimat bahasa Indonesia dari data penggunaan bahasa Indonesia di
berbagai sumber. Analisis fungsi sintaktik subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan melahirkan tipe kalimat tunggal dan
kalimat majemuk. Kaidah kalimat tunggal disajikan dari analisis data ke pemaparan tipe kalimat. Sementara itu, kaidah kalimat
majemuk disajikan dari hasil analisis data kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat serta kalimat majemuk
campuran. Adapun pembahasan kesalahan struktur kalimat, kesalahan diksi, dan kesalahan ejaan memperkaya wawasan kita
dalam mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menuju penguasaan kalimat efektif. Sementara itu,
pemahaman akan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia akan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan kebangsaan kita
dalam pencerdasan kehidupan bangsa menuju bahasa Indonesia berjaya di bumi pertiwi dan bermartabat di negara sahabat.
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul Bahasa Indonesia SD/MI Kelas III ini merupakan buku yang khusus ditujukan
bagi siswa kelas III. Setelah mempelajari buku ini, siswa kelas III diharapkan dapat lebih memahami materi mata pelajaran
Bahasa Indonesia. Buku ini disusun dengan cukup praktis dan ringkas sehingga siswa kelas III dapat mempelajarinya dengan
mudah. Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi yang berisi materi secara garis besar disertai contoh soal dan pembahasan.
Selain itu, terdapat soal latihan dan aktivitas yang disajikan dalam berbagai variasi. Di akhir soal latihan, terdapat penilaian yang
dapat membantu siswa untuk mengevaluasi kemampuannya dalam memahami materi.
Dalam beberapa dekade terakhir ini, perkembangan Bahasa Indonesia telah meningkat pemakaiannya dari bahasa nasional
menjadi bahasa internasional. Di dalam perkembangan Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, maka berkembang pula
bidang Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Dalam bidang BIPA ini, internasionalisasi Bahasa Indonesia menjadi sebuah
keniscayaan. Internasionalisasi Bahasa Indonesia akan meningkatkan martabat Bahasa Indonesia di mata dunia internasional,
yang secara tidak langsung akan meningkatkan martabat bangsa dan negara Indonesia. Peranan pemerintah Indonesia dalam
memartabatkan Bahasa dalam beberapa tahun ini telah nampak dari berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga kebahasaan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Diplomasi budaya melalui Pengembangan BIPA
di dunia internasional amat perlu dilakukan karena bahasa mempunyai peran yang sangat besar dalam soft diplomacy. Dalam hal
peningkatan peran bahasa sebagai medium berdiplomasi ini, beberapa program telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan
dan Strategi Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Badan Bahasa Pusat di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dukungan diarahkan untuk meningkatkan peran bahasa untuk perdamaian dunia atau bahasa untuk misi perdamaian dunia.
Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan gaya hidup yang melanda dunia, termasuk Indonesia, yaitu
perkembangan sosial media yang begitu masif yang ditunjang sepenuhnya oleh teknologi nirkabel internet. Pemakaian media
sosial membuat kita bukan saja menjadi warga negara tetapi juga menjadi warga jaringan internet (netizen/warganet) yang
mengubah segala hal yang terkait dengan gaya komunikasi kita. Di belahan dunia lain, khususnya di Amerika Serikat, kebijakan
presiden baru Donald Trump dalam kebijakan luar negerinya yang lebih mementingkan urusan dalam negeri atau dikenal dengan
America First, dikhawatirkan juga akan mempengaruhi laju percepatan program internasionalisasi Bahasa Indonesia. Saat ini kita
masih menunggu apakah kebijakan pemerintah baru AS yang tidak pro imigran dan cenderung proteksionis akan berimbas
terhadap dunia pendidikan secara umum dan apakah juga ada pengaruhnya pada pembelajaran, pengajaran BIPA, dan
internasionalisasi Bahasa Indonesia. KIPBIPA X/2017 ini memilih tema : PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DALAM
MENGHADAPI PERUBAHAN KONSTELASI POLITIK DAN EKONOMI DUNIA. Pemilihan topik ini didasari atas adanya
perubahan konstelasi politik dan ekonomi global, diantaranya: terpilihnya Presiden Donal Trump di Amerika Serikat, keluarnya
Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit), membanjirnya tenaga kerja asing di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ketiga fenomena
tersebut diperkirakan akan menjadi tantangan baru bagi diterimanya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, dan dengan
demikian akan menjadi tantangan baru pula bagi pemangku kepentingan BIPA untuk masa-masa yang akan datang.
Buku ini sebagai bentuk pengingat bahwa masyarakat Indonesia sudah seharusnya menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu
bahasa Indonesia. Untuk mengaplikasikannya, kita tentu harus terlebih dahulu mengenal bagaimana tata bahasa Indonesia.
Pengertian tersebut paling tidak memberikan gambaran sekaligus membangkitkan sikap loyalitas berbahasa Indonesia. Hal itu
juga sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap berbahasa yang lebih mencintai bahasa asing. Sikap ini biasa dikenal dengan
sebutan xenoglosofilia. Buku ini akan memberikan penjelasan terhadap tata bahasa Indonesia yang nantinya diawali dengan
pengenalan tata ejaan, tata tanda baca, tata penulisan huruf, tata kata dan diksi, tata kalimat, tata paragraf, dan tata afiksasi.
Diharapkan buku ini menjadi pemantik semangat untuk lebih mengenal keunikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, buku ini juga
diharapkan sebagai salah satu referensi dalam mengenali tata bahasa Indonesia bagi kita, khususnya para pengajar bahasa,
pegiat bahasa, dan pelaku bahasa Indonesia.
Pada umumnya saat ini setiap orang dituntut untuk memiliki kemampuan menulis berbagai jenis karya ilmiah, seperti makalah,
laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya. Pelajar diwajibkan untuk menulis makalah. Sementara itu,
mahasiswa dituntut untuk menulis makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Bahkan, akhir-akhir ini di beberapa
universitas ada aturan baru bahwa setiap mahasiswa harus menulis jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan. Hal serupa juga
terjadi pada guru dan dosen yang dituntut membuat karya ilmiah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Ketika
seseorang dituntut untuk membuat karya ilmiah, biasanya berbagai pertanyaan akan muncul. Bagaimana teknik menulis karya
ilmiah? Bagaimana cara membuat judul? Bagaimana penggunaan bahasa dalam karya ilmiah? Apa saja yang harus dilakukan
ketika menulis daftar pustaka dan kutipan? Banyak orang yang belum paham sepenuhnya mengenai karya ilmiah, baik
pengertian, jenis, maupun teknik penulisannya. Masalah ini menjadi masalah yang cukup berat bagi seseorang yang belum
terlatih menulis karya ilmiah. Untuk itu, diperlukan panduan untuk dapat menguasai teknik penulisan karya ilmiah dalam bahasa
Indonesia. Buku ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menguasai teknik penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia.
Siapa pun dapat menggunakan buku ini sebagai acuan dalam menyusun makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan
jurnal. Buku ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru dan memperluas wawasan bagi siapa pun yang akan menulis karya
ilmiah.
Sejarah penafsiran dan metodologi tafsir al-Qur’an telah melewati berbagai fase yang panjang, rumit dan kompleks. Awalnya,
penafsiran merupakan usaha menemukan maksud yang sesuai dengan teks, namun pada tahap selanjutnya proyeksi penafsiran
terkontaminasi dengan usaha menundukkan al-Qur’an demi kepentingan kelompok keagamaan dan individu. Dalam beberapa
penelitian, produk-produk penafsiran al-Qur’an dari generasi ke generasi memiliki corak dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal
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ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah adanya perbedaan situasi sosio-historis di mana seorang mufasir hidup.
Bahkan situasi politik yang terjadi ketika mufasir melakukan kerja penafsiran juga sangat kental mewarnai produk-produk
penafsirannya. Di samping cakupan makna yang dikan-dung oleh al-Qur’an memang sangat luas, perbedaan dan corak
penafsiran itu juga disebabkan perbedaan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing mufasir.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Encyclopedia of Indonesian language.
Buku ini disusun dengan tujuan membantu para mahasiswa Fakultas Hukum agar mampu menyusun kalimat yang benar, tepat,
serta punya makna yang jelas. Selain itu, dengan buku ini diharapkan mahasiswa mampu berpikir logis, runut, dan jelas, tidak
sekedar pintar omong, tetapi omongannya bermakna karena kalimat-kalimat yang dibuatnya dapat dimengerti dengan mudah,
sesuai dengan kaidah - kaidah bahasa hukum. Dengan bahasa berbobot, sebagaimana termuat dalam ungkapan Martin
Heidegger di atas, para sarjana hukum menunjukkan dirinya sebagai kaum intelektual yang berbobot.
Buku "Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia" ini cocok dijadikan buku ajar sebagai referensi utama bagi
mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Jurusan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sistematika penyajian, teknik penyampaian, dan peredaksian bahasa buku ini mudah
dicerna dan dipahami oleh pembaca, khususnya mahasiswa yang belajar metodologi penelitian. Penyajian bagian-bagian tertentu
yang dilengkapi dengan contoh-contoh konkret merupakan salah satu keunggulan buku ini. Bila dipahami dengan benar setiap
detail penjelasan, buku ini sangat membantu civitas akademika, khususnya mahasiswa dalam menyusun proposal, instrumen, dan
laporan penelitian. Semoga buku karya dosen yang juga peneliti ini menjadi salah satu referensi alternatif bagi siapa saja insan
akademik yang berkomitmen dalam pengembangan eilmuan sebagai bentuk perwujudan tridarma perguruan tinggi.
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul Bahasa Indonesia SD/MI Kelas IV ini merupakan buku yang khusus ditujukan
bagi siswa kelas IV. Setelah mempelajari buku ini, siswa kelas IV diharapkan dapat lebih memahami materi mata pelajaran
Bahasa Indonesia. Buku ini disusun dengan cukup praktis dan ringkas sehingga siswa kelas IV dapat mempelajarinya dengan
mudah. Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi yang berisi materi secara garis besar disertai contoh soal dan pembahasan.
Selain itu, terdapat soal latihan dan aktivitas yang disajikan dalam berbagai variasi. Di akhir soal latihan, terdapat penilaian yang
dapat membantu siswa untuk mengevaluasi kemampuannya dalam memahami materi.
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul Bahasa Indonesia SD/MI Kelas V ini merupakan buku yang khusus ditujukan bagi
siswa kelas V. Setelah mempelajari buku ini, siswa kelas V diharapkan dapat lebih memahami materi mata pelajaran Bahasa
Indonesia. Buku ini disusun dengan cukup praktis dan ringkas sehingga siswa kelas V dapat mempelajarinya dengan mudah.
Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi yang berisi materi secara garis besar disertai contoh soal dan pembahasan. Selain
itu, terdapat soal latihan dan aktivitas yang disajikan dalam berbagai variasi. Di akhir soal latihan, terdapat penilaian yang dapat
membantu siswa untuk mengevaluasi kemampuannya dalam memahami materi.
Buku Sintaksisini digunakan untuk mahasiswa strata satu pada mata kuliah Sintaksis terdiri atas enam bab. Bab 1 berupa
pendahuluan, bab 2 Hakikat Sintaksis, bab 3 membicarakan Frasa, bab 4 berupa klausa, dan bab 5 membicarakan kalimat. Bab 6
masih membicarakan kalimat, yakni analisis kalimat. Sesuai dengan judulnya, Sintaksis Bahasa Indonesia: (Pendekatan
Kontekstual), buku ini diharapkan benar-benar dapat menjadi pembelajaran yang bermakna dengan pendekatan kontekstual.
viPendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) merupakan konsep belajar yang membantu dosen/guru
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan mendorong mahasiswa membuat hubungan
antara pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
Bahasa merupakan salah satu unsur identitas suatu bangsa. Begitu pula Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas
nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan
Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya
pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul Bahasa Indonesia SD/MI Kelas II ini merupakan buku yang khusus ditujukan bagi
siswa kelas II. Setelah mempelajari buku ini, siswa kelas II diharapkan dapat lebih memahami materi mata pelajaran Bahasa
Indonesia. Buku ini disusun dengan cukup praktis dan ringkas sehingga siswa kelas II dapat mempelajarinya dengan mudah.
Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi yang berisi materi secara garis besar disertai contoh soal dan pembahasan. Selain
itu, terdapat soal latihan dan aktivitas yang disajikan dalam berbagai variasi. Di akhir soal latihan, terdapat penilaian yang dapat
membantu siswa untuk mengevaluasi kemampuannya dalam memahami materi.
Buku Bahasa Indonesia ini merupakan suplemen untuk MKDU Bahasa Indonesia di PT yang membahas secara spesifik
mengenai tata bahasa yang dipadukan dengan pembelajaran praktik keterampilan berbahasa secara lisan dan tulisan. Hal yang
menarik dalam buku ini adalah, pembaca disuguhi materi dan latihan keterampilan berbahasa terutama keterampilan berbicara
dan menulis. Keterampilan berbahasa tersebut, merupakan pengembangan dari keterampilan membaca dan menyimak yang
sangat identik dengan aktivitas ilmiah mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam proses akademik dan nonakademik. Materi
dalam buku ini spesifik membahas tentang tata bahasa, teknik berbicara, teknik menulis, teknik penyusunan laporan ilmiah, teknik
sitasi secara manual, Google Cendekia, penggunaan aplikasi Mendeley), teknik penyusunan proposal ilmiah, penulisan artikel
ilmiah, dan artikel popular. Semua materi dilengkapi dengan suplemen materi dan latihan yang sangat sistematis sehingga dapat
membantu mahasiswa untuk menguasai materi dan terampil berbahasa baik lisan dan tulisan. Penyajian materi dan metode
pembelajaran dalam buku ini efektif dan efisien sehingga menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karena itu, buku ini
sangat tepat untuk dimiliki oleh semua kalangan baik mahasiswa dari semua jurusan, guru, dan dosen. Buku ini diharapkan
menjadi salah satu solusi dalam melahirkan pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik, berkualitas dan bermutu yang relevan
dengan abad 21 saat ini.
Bahasa Portugis berasal dari bahasa Latin populer yang dibawa para tentara, pedagang, dan pendatang Romawi ke
Semenanjung Iberia pada tahun 218 SM. Kini bahasa Portugis menjadi bahasa resmi di sembilan negara: Portugal, Brasil, Angola,
Mozambik, Guinea-Bissau, Sao Tome dan Prinsipe, Tanjung Verde, Timor-Leste, dan Guinea Ekuatorial. Serta masih digunakan
di RRC (Makau) dan India (Goa, Daman, dan Diu). Bahasa Portugis bukan bahasa baru di Indonesia karena hubungan historis
Nusantara dengan bangsa Portugis telah berusia lebih dari 500 tahun, yakni sejak ekspedisi tiga kapal yang dipimpin António de
Abreu tiba di Kepulauan Banda pada tahun 1512 untuk mencari rempah-rempah. Kamus Portugis-Indonesia, Indonesia-Portugis
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ini hadir dengan harapan agar hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa penutur bahasa Portugis? sebagai mitra yang
berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah?semakin akrab dan langgeng. Kamus dwibahasa “dua arah” ini memuat: • lebih dari
26.000 entri Portugis pada bagian Portugis-Indonesia; • lebih dari 26.000 entri dan subentri Indonesia pada bagian IndonesiaPortugis; • gramatika ringkas bahasa Portugis; • model percakapan tematis Indonesia-Portugis; • nama bahasa resmi dunia dan
sejumlah bahasa Nusantara; • nama-nama negara dan ibu kota (Indonesia-Portugis); • nama sejumlah tumbuhan dan hewan
(Portugis-Latin-Indonesia); • nama planet, rasi bintang, dan zodiak (Latin-Indonesia-Portugis); • senarai istilah (termasuk istilahistilah komputer), kata serapan, dan ungkapan asing; • contoh puisi dwibahasa (Portugis-Indonesia).
“Pendekar” mengantarkan kepada kita imaji sesosok humanis idealis yang soliter pembela kebenaran, kata lain dari “kesatria”,
“hero”, “protagonis”. Biasanya sosok itu bekerja sendiri, berpenampilan dan punya keampuhan yang khas, spesifik. Buku ini
memperkenalkan pendekar yang lain, “Pendekar Bahasa”. Siapa gerangan pendekar ini? Holy Adib mengutip Harimurti
Kridalaksana yang memberi pemerian begini: “pendekar bahasa merupakan sarjana dalam bidang di luar ilmu bahasa yang
menyumbangkan pikirannya bagi kemajuan bahasa (Indonesia) ...” Buku ini dalam satu hal menyajikan pelbagai pokok berkenaan
dengan pernak-pernik bahasa Indonesia seperti tecermin pada penjudulan keenam tema yang membagi kumpulan tulisan ini: AsalUsul, Sikap terhadap Bahasa, Kasus Bahasa, Salah Kaprah, Usul, dan Makna Kata. Dalam hal lain, di dalamnya kita melihat
pantulan sikap Adib sendiri yang tegas terhadap fenomena kebahasaan di tanah air, terutama yang menyangkut kiprah ideal
pendekar bahasa menurut dia tadi. Ia tak segan-segan menyatakan kegusarannya secara telanjang. Eko Endarmoko, Munsyi dan
Penyusun Tesaurus Bahasa Indonesia
Buku ini merupakan sebuah buku penting yang seandainya penulis bisa, akan penulis wajibkan bagi seluruh warga negara
Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu pentingnya buku ini terhadap keberlangsungan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik
dan benar. Penulis seringkali merasa miris, melihat begitu rendahnya tingkat pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang
dimiliki bangsa kita. Bahkan, sebagian pelajar lebih memahami tata bahasa asing (misalnya bahasa Inggris) daripada tata bahasa
Indonesia. Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
Development of languages in Indonesia after New Order era.
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