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Analisis Diksi Dan Gaya Bahasa Pada Kumpulan Puisi
Hujan
Buku ini terdiri dari 6 bagian dengan pokok bahasan, berisi: Bagian I
memaparkan tentang Ngaji Puisi, meliputi : Filsafat & Puisi, Belajar Laku Sufi
pada Puisi 'tajali cinta' Rita Sugiarto, dan Dalam Catatan-catatan Kecil yang
Kubuat Saat Purnama Menguning di Wajah Perempuan : Rita Sugiarto. Bagian II
Bedah Lagu Rita Sugiarto, diantaranya adalah : Rita Sugiarto : Pesan Dakwah
Pada Lirik Lagu Takut Banget, Tinjauan Lirik Lagu Rita Sugiarto Datang Untuk
Pergi : Dalam Kajian Tasawuf, Teori Subjektif: Nilai Etika Dan Estetika Dalam
Syair Cinta Berawan Karya Rita Sugiarto, Cinta, Impian Dan Perjalanan : Tulus
Hati Luhur Budi, Kritik Gaya Bahasa Lirik lagu Tulus hati luhur budi, Diksi, Gaya
Bahasa, Dan Permainan Bunyi Pada Lirik Lagu Dangdut Karya Rita Sugiarto,
Lagu Biarlah Merana : Rita Sugiarto Kupas Tuntas, Rita Sugiarto dalam karyanya
DUA KURSI : Sekilas Lirik Lagu Sederhana, Bukan Tulang Rusak, Bedah lagu
“TULANG RUSUK”, Cinta Segitiga ; Rita Sugiarto Menuju Uzlah, Lagu dangdut
Pesan Rita Sugiarto, Melacak Perempuan Penyanyi dangdut Semarang. Bagian
III Filsafat Puisi. Mengurai makna Filsafat dan Puisi, Jejak Langkah, Temukanlah
Selain Dia (Untukmu Yang Setia pada Kesiasiaan), Puisi : Rita, Harus Ada Awal
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Lagi Setelah Akhir, Tak Ingin Mengakhiri Puisi Tentangmu, Lengkung, Nujum,
Asmara Tua yang Mengarat, Kau telah jadi sejarah, Aku Ingin Menangis di
Pelukanmu : Rita, KITA : Hari Ini dan Esok, Kepada : Rita Sugiarto, Izinkan Aku :
Menangisi Airmatamu, Kisah Kita Tinggallah Nama, Monolog, Kisah yang paling
puisi, Buka Puasa, Tarawih, Tadarrus, Sahur, Rakaat Pertemuan, Tahajjud,
Sepeninggalmu, Selepas kau pulang : Seorang Perempuan yang Mengajariku
Menanam Puisi, Kenangan, Bila, Perempuan yang Menamai Dirinya Hujan,
Dalam Dekap Angin Pantai, Sajak Malam, Doa di awal september, Rindu, Kudus,
Bulan sesabit alismu, Rit, Dalam Tajwid Cinta, Menuju hatimu, Epilog, Doa :
Kepada Rita Sugiarto, Lautan Kalam, Untukmu : Rita Sugiarto, Sebuah Ruang :
kita bercinta bersama puisi, Sajadah Cinta, Penantian, dan Airmata. Bagian IV
Tasawuf Cinta, mengulas tentang Iqra’! - Membaca Apa?, Kalimat Tauhid, Iman
: Perspektif Sufi, Ke Mana Hati Memandang?, Zakat Pikiran, Amal yang Amanah,
Sebaik-baik Manusia, Ziarah Batin, Perempuan, Kisah Tragis :Seorang Pemintal
Sunyi, Asal Tafsir: Memaknai Ayat Tanpa Ilmu, Yang Membedakan Kualitas
Cinta, Futuwwah : Sikap Ksatria dalam Ibadah, Cahaya dan Bimbingan Rohani,
Belajar Dengan Dua Sayap : Khauf-Raja’, Swa-Kritik Spiritual, Ketika semesta
sadar : Manusialah Wujudnya, Hagiografi Wali Allah, Silsilah, Mursyid, dan
Murid, ‘Krenteg’ Elek: Desir Nafsu di Batin, Sibuk, Musibah, Ketika para salik
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menyepi sejenak dan berdoa, Doa Rohani, Hikmah Dalam Kepahitan,
Merahasiakan Rahasia, Ikatan yang Membebaskan, Melihat Luar untuk Melihat
ke Dalam, Distorsi Dalam Ibadah, Iman Di Ujung Ruang Gelisah, Albert Einstein :
Tuhan, dan Surah An-Nur ayat 35, Wayahe Ngopi, Pasir Riau, Sebuah
Penantian, Namaku Rita, Janda Berwajah Surga, Mata jaman Cs Sakaratol
Cinta, "Miskin Itu Indah, Indonesia", Empal Gentong, Kerupuk Melarat. Bagian V
Kumpulan Status WhatsApp Rita & Dicky dari bulan September 2019 s.d
Februari 2021. Bagian VI Sebuah Pernikahan adalah tulisan penutup yang
menghantarkan makna dan hakekat arti sesungguhnya tentang Pernikahan
sebagai pedoman perkawinan menuju keluarga samawa. Buku yang ditulis oleh
Dicky Zulkarnaen Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan
Muballigh Muballighah Indonesia (DPP PMMI) sangat perlu dibaca untuk
memperkaya khasanah ilmu susastra dengan gaya bahasa puitis. Semoga
bermanfaat.
SEBATIK is a collection of research articles, scientific works, and dedication from
all academic community in order to integrate information. SEBATIK provides
open publication services for all members of the public, both in all tertiary
educational and teacher environments and other research institutions, with the
freedom to exchange information that is dedicated to facilitating collaboration
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between researchers, writers and readers through information exchange.
SEBATIK was introduced and developed in the STMIK Widya Cipta Dharma
environment since 2001 and is wide open for continuous development. SEBATIK
is published periodically twice a year, namely June and December, this Journal
contains the results of research activities, discoveries and ideas in the field of ICT
(Information and Communication Technology) covering the topics of information
systems, artificial intelligence, multimedia technology, and others. SEBATIK is
also open to topics of research and service outside the field of ICT topics such as
topics on public relations, economic improvement, and others. Hopefully with the
articles in cultivation researchers can share knowledge in order to advance
Indonesia, especially East Kalimantan. ISSN : 1410-3737 E-ISSN : 2621-069X
Jurnal Pendidikan "KONVERGENSI" ini merupakan jurnal penelitian yang
mewadai hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru di seluruh
Indonesia. Terbit empat kali setahun pada bulan Juli, Oktober, Januari, dan April.
Berisi artikel yang diangkat dari hasil penelitian maupun gagasan pemeikiran
dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran di pendidikan dasar,
pendidikan menengah maupun jenis pendidikan lainnya Pada Edisi 32 Volume
ketujuh ini memuat tiga belas hasil penelitan dari guru-guru dari berbagai daerah
dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbedabeda sehingga menghasilkan
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berbagai macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula.
Ranah: Journal of Language Studies is published by the National Agency for
Language Development and Cultivation. 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, sociolinguistics and other
scientific fields related to language studies. It is published periodically twice a
year in June and December. Each article published in Ranah will undergo
assessment process by peer reviewers.
Method in sociology of literature in Indonesia.
Kemajuan teknologi komputer dan infomasi telah memberikan dampak yang luar
biasa terhadap aksesibilitas peraturan perpajakan dan pengetahuan pajak,
sehingga setiap orang pada saat ini dengan mudah dapat mencari segala
informasi perpajakan yang dibutuhkan. Akan tetapi dengan banyaknya informasi
yang diperoleh tersebut, tidak serta merta wajib pajak akan dengan mudah dapat
menangani permasalahan pajak yang dihadapinya. Pengalaman telah
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membuktikan bahwa penjelasan atau analisis yang tidak memenuhi unsur lugas,
sistematis, terstuktur, dan kredibel memberikan dampak buruk terhadap
banyaknya kekalahan atas sengketa pajak yang dihadapi. Oleh karena itu, uraian
atau penjelasan dalam tulisan yang dibuat hendaknya tidak sekadar analisis
yang panjang dan dengan lampiran yang berpuluh-puluh lembar. Akan tetapi
sebuah analisis yang sistematis, lugas, jelas, sederhana, dan komprehensif
dapat menjadi solusi masalah yang bahkan yang terlihat sangat kompleks
sekalipun. Oleh sebab itu, buku ini “Panduan Penulisan Analisis, Tanggapan,
Permohonan, dan Karya Ilmiah Profesional.” diharapkan dapat memberikan
panduan untuk membuat analisis, tanggapan, permohonan bagi para Wajib
Pajak dan sekaligus dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta
pengembangan ilmu perpajakan. Buku ini juga berisi panduan dalam rangka
memahami kasus-kasus yang sedang dihadapi secara lebih baik sehingga
diketahui inti atau esensi masalah yang sebenarnya terjadi, kemudian mampu
mengidentifikasi detail penyebabnya dari segala aspek, dan dapat memberikan
terobosan pemecahan masalah yang paling optimal dari semua alternatif solusi
yang ada. Selanjutnya, akan dipaparkan juga panduan mengenai bagaimana
mencari referensi yang terpercaya, menulis kalimat demi kalimat dengan lugas
dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang
Page 6/22

Read Online Analisis Diksi Dan Gaya Bahasa Pada Kumpulan Puisi Hujan
benar, serta menulis kutipan dan daftar pustaka, ataupun bagaimana
menterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya.
Taxprime Academy
Word analysis of textual and contextual in Javanese language.
Cinta ditolak, dukun bertindak' Kalimat setengah olok-olok setengah serius ini tak berlebihan.
Kita akrab dengan istilah pelet sebagai obat mujarab bagi jalan pintas asmara. Kita mengenal
pula santet sebagai istilah yang kerap memerindingkan bulu roma. Selama ini santet
cenderung dipahami sebagai perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang dengan bantuan
tenaga gaib yang menyebabkan orang lain celaka. Akan tetapi, Makna santet dalam buku ini
bertolak belakang dengan yang selama ini kita ketahui. Ilmu santet dalam pengertian
masyarakat Using Banyuwangi merupakan ilmu gaib yang digunakan untuk merukunkan
orang, menyembuhkan, atau menjodohkan pengertian ini bersifat positif yaitu merupakan ilmu
pengasihan, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.
Buku ini berisi tujuh bab, yaitu semantik, makna dalam semantik, hubungan semantik dengan
ilmu lain, jenis makna, relasi makna, medan dan komponen makna, serta perubahan makna.
Ketujuh bab tersebut disusun dengan sistematik dan tampilan yang menarik. Setiap bab
dilengkapi dengan gambar sebagai ilustrasi konsep dalam setiap bahasan. Tidak hanya itu,
buku ini juga menyajikan contoh analisis pada bahasan setiap bab. Contoh analisis bisa
menjadi dasar dalam melakukan kegiatan analisis makna dalam kajian semantik. Contoh
analisis didapat dari hasil penelitian penulis, dan juga penulis lain yang sudah dipublikasikan.
Perkembangan teknologi informasi pada era keterbukaan telah melahirkan transparansi pada
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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 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.
Kreativitas berbahasa, seperti penyingkatan kata pada pesan teks singkat tampaknya banyak
dilakukan oleh kalangan muda, termasuk mahasiswa. Akan tetapi, masih sedikit penelitian
yang mengkaji pola singkatan dalam bahasa pesan teks; kebanyakan hanya mendeskripsikan
singkatan kosakata berdasarkan maknanya, bukan dari segi proses penyingkatan kata. Bertitik
Page 8/22

Read Online Analisis Diksi Dan Gaya Bahasa Pada Kumpulan Puisi Hujan
tolak dari permasalahan tersebut, buku Mutilasi Morfologi Pesan Teks Zaman Now berusaha
mengidentifikasi pola penyingkatan dalam pesan teks singkat dan faktor-faktor yang
berpotensi mempengaruhi terciptanya penyingkatan tersebut.
Naratif ogonshotosatu analisis diksi dan gaya bahasaDiksi dan Gaya BahasaGramedia
Pustaka UtamaICLLE 2019Proceedings of the 2nd International Conference on Language,
Literature and Education, ICLLE 2019, 22-23 August, Padang, West Sumatra,
IndonesiaEuropean Alliance for Innovation
Jika Anda ingin mendapatkan simpati dan dukungan orang, Anda harus terampil
menyampaikan gagasan yg komunikatif. Buku ini membantu Anda membuat persiapan dan
penyampaian pidato yang meyakinkan dan mengesankan. Keterampilan public speaking
mutlak dibutuhkan, khususnya bagi pimpinan organisasi sosial, politik, juru kampanye, guru,
dosen, pendakwah, penceramah, petugas humas, dan pemasar produk perusahaan. Penting
juga untuk Anda harus berorasi mewakili teman-teman pengunjuk rasa. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
Buku yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk meng¬ungkap khazanah tafsir Al-Qur’an
Indonesia dengan pendekatan hermeneutik dan analisis wacana kritis. Kontribusinya yang
terpenting terletak bukan hanya pada banyaknya literatur tafsir yang dikaji, melainkan yang
lebih utama adalah pada wilayah metodologisnya, pemetaan paradigmanya, hingga aspek
ideologi di balik penyusunan suatu karya tafsir, dan sekaligus juga menyelipkan arah baru bagi
pengembangan kajian tafsir di Indonesia. Kontribusi inilah yang menjadikan buku ini layak
disebut sebagai mahakarya dalam bidang kajian tafsir Indonesia.

Dua entitas, bahasa dan sastra Indonesia, bukanlah merupakan dualitas. Akan tetapi,
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merupakan satu-kesatuan jalinan terkait yang tidak terpisahkan. Ini analog dengan
penyakit kulit dan kelamin, yang juga tidak dapat dipisahkan. Untuk mempelajari
bahasa apa pun secara ideal, sebaiknya memang harus sampai pada mempelajari
sastranya. Demikian sebaliknya, mempelajari sastra, tidaklah mungkin tanpa
menguasai wahana sastra itu sendiri, yakni bahasanya. Seorang pengarang yang baik,
tentunya juga mestinya adalah seorang yang memiliki kemampuan berbahasa yang
baik. Dengan demikian, bagi seorang pengarang, bahasa sangatlah vital karena
merupakan modal utama untuk bersastra. Seorang yang tidak memiliki infrastruktur
berbahasa, tidaklah mungkin menjadi pengarang. Secara geneologis, buku ini
sebenarnya dirajut dari tulisan-tulisan yang tercerai-berai, yang pernah ditulis pada
berbagai forum pertemuan. Sebelum menjadi buku, tulisan-tulisan yang terhimpun
dalam buku ini pernah diseminasi dalam berbagai pertemuan ilmiah di tingkat lokal,
nasional, dan internasional. Tulisan ini kemudian dielaborasi dan dijadikan dalam satu
buku agar wacana pemikiran bahasa dan sastra ini tersatukan dalam sebuah buku
yang utuh.
Criticism on Indonesian novel and short stories.
Selama ini, kita mengenal sebutan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), yaitu pedoman
baku mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Kini, melalui keluarnya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015, Mendikbud mengganti
sebutan EYD menjadi EBI (Ejaan Bahasa Indonesia). Selain perubahan nama, terdapat
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pula tambahan aturan yang terdapat di dalam EBI. Sebab zaman dan teknologi terus
berkembang, maka bahasa pun harus menyesuaikan perubahan. Oleh karena itu,
Anda perlu memiliki buku ini untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan
bahasa Indonesia. Buku ini sangat tepat untuk dijadikan panduan mempelajari bahasa
Indonesia secara baik dan benar, secara lisan maupun tulisan. Siapa pun diri Anda,
wajib dan perlu memiliki buku ini! Selamat membaca! Selling Point 1. Pemakaian Huruf
dan Tanda Baca 2. Penulisan Kata 3. Pedoman Pemenggalan Kata 4. Penulisan Unsur
Serapan 5. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 6. Imbuhan Bahasa Indonesia serta
Bentuk Terikat Bahasa Asing.
Buku ini menyoroti pemikiran seorang prosais dan propagandis yang disebut-sebut
termasuk paling genial dalam sejarah gerakan kiri di Indonesia: Njoto. Njoto bukan
hanya duduk sebagai salah satu pucuk pimpinan partai, tetapi juga anggota Politbiro
dan kepala Departemen Agitasi dan Propaganda partai. Bersama D.N. Aidit dan M.H.
Lukman, ia menerbitkan kembali majalah teoretis Bintang Merah. Njoto juga memimpin
koran resmi partai, Harian Rakjat, dan berhasil menjadikannya salah satu koran
dengan oplah terbesar pada zamannya. Sebagai politisi, Njoto pernah masuk ke
Konstituante, lalu diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang
sebagian tugasnya adalah menggencarkan indoktrinasi Manipol ke daerah-daerah
sekaligus meninjau pelaksanaan undang-undang yang diprakarsai DPA (termasuk
landreform). Dia akhirnya diangkat sebagai Menteri Negara dan dikenal sebagai
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penulis pidato-pidato Sukarno. Njoto juga menekuni sastra dan memiliki minat besar di
bidang kebudayaan. Ia termasuk salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat
(Lekra). Buku ini berusaha memberi pintu masuk ke dunia ide Njoto dengan membahas
ketiga bidang yang digelutinya: politik, publisistik, dan kebudayaan. Dilengkapi dengan
tulisan-tulisan dan pidato-pidato asli dari tokoh yang dimatikan secara fisik dan
gagasan ini oleh kediktatoran Orde Baru. Buku persembahan penerbit Marjin Kiri
Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang kini bernama Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP), menekankan capaian kompetensi untuk melakukan sesuatu sesuai
dengan karakteristik tiap mata pelajaran. Hal itu antara lain ditandai dengan
pelaksanaan pembelajaran yang mempergunakan pendekatan pembelajaran
kontekstual (CTL, Contextual Teaching and Learning). Pendekatan pembelajaran
kontekstual, pada giliran selanjutnya, menghendaki penilaian hasil pembelajaran
dengan mempergunakan model penilaian otentik (Authentic Assessment). Penilaian
otentik dalam pembelajaran memrasyaratkan dua hal yang mesti ada, yaitu kinerja dan
bermakna. Dalam mata pelajaran Bahasa (Indonesia), hal itu berarti bahwa
pengukuran hasil pembelajaran harus berupa kinerja berbahasa aktif produktif yang
mencerminkan kebutuhan kehidupan nyata tersebut. Berbagai kinerja berbahasa yang
diujikan di kelas haruslah mencerminkan kebutuhan kinerja berbahasa yang
sesungguhnya atau yang dibutuhkan di dunia kerja. Penilaian otentik tidak
dimaksudkan untuk menggantikan penilaian tradisional, khususnya bentuk tes objektif
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pilihan ganda yang lebih bersifat merespons jawaban yang lazim dipergunakan dalam
ujian-ujian akhir seperti ujian nasional (UN) dan ulangan umum (UU). Ia hadir untuk
saling melengkapi dan menutup kekurangan penilaian objektif. Skor hasil pengukuran
penilaian otentik mencerminkan kompetensi berbagai bentuk kinerja berbahasa peserta
didik sepanjang kegiatan pembelajaran, sedang skor hasil pengukuran tes objektif pada
akhir pembelajaran menunjukkan capaian kompetensi selama satuan waktu tertentu.
Berbagai hal terkait dengan penilaian otentik dikemukakan dalam buku ini, termasuk
pengolahan skor-skor hasil pengukuran, dan tidak menutup kemungkinan untuk dipakai
dalam mata pelajaran bahasa-bahasa yang lain. Selain itu, model penilaian otentik
yang dikembangkan dalam buku ini juga dapat dipergunakan untuk sekolah-sekolah
jenjang yang lain, misalnya SMA dan SMK, dengan sedikit penyesuaian jika diperlukan.
[UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]
Teks Lokajaya mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh bernama Lokajaya, Seh
Malaya, atau Sunan Kalijaga dalam menuju manusia sempurna. Kisah perjalanan
Lokajaya ini melukiskan hubungan horizontal manusia dengan manusia dan hubungan
vertikal manusia dengan Tuhannya. Hubungan manusia dengan manusia, khususnya
antara murid dan guru, terlihat sewaktu tokoh ini berguru kepada Sunan Bonang. Ia
hormat dan taat kepada gurunya. Semua perintah guru ia jalani. Hubungan dengan
Tuhannya terlihat dalam episode-episode sewaktu ia menjalani perintah gurunya. Ia
disuruh mengambil air zamzam ke Mekkah oleh gurunya. Dalam perjalanan ke Mekkah
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ia menyimpang masuk samudra. Di situ ia bertemu dengan guru dalam ilmu kebatinan,
Nabi Hadir. Ia diberi wejangan tentang ilmu ketuhanan. Akhirnya, ia bisa menemukan
identitas dirinya. Sumber data yang memuat teks Lokajaya sebagai hasil karya sastra
klasik sebagian besar berbentuk naskah. Masalah pertama adalah jumlah naskah yang
memuat teks Lokajaya, kedudukan masing-masing naskah, versi teks, tempat, dan
waktu teks Lokajaya ditulis. Kedudukan naskah yang memuat teks Lokajaya dilihat dari
keadaan bacaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu naskah dengan bacaan baik
dan kurang baik. Dilihat dari segi kesakralan, teks ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu
naskah Lokajaya sakral dan kurang sakral. Salah satu ciri naskah yang sakral tertulis
dengan huruf Arab, sedangkan yang kurang sakral tertulis dengan huruf Jawa. Sesuai
dengan isi teks Lokajaya yang memuat amanat ajaran tasawuf, secara kebetulan
naskah Lokajaya yang sakral itu sekaligus memuat bacaan yang paling baik. Yang
akan dipilih dijadikan dasar penelitian adalah naskah yang bacaannya baik. Setelah
salah satu naskah dengan bacaan terbaik Lokajaya terpilih, yang menjadi masalah
adalah penyuntingan dan penerjemahan teks itu dalam bahasa Indonesia. Masalah
kedua adalah keadaan struktur teks Lokajaya yang sakral, menyangkut struktur formal
dan struktur cerita. Struktur formal meliputi kode sastra dan bahasanya, gaya bahasa,
serta varian bahasa yang ada. Struktur cerita meliputi tema, alur, dan penokohan.
Masalah ketiga adalah transformasi teks Lokajaya atas sumber sebelumnya. Sumber
sebelumnya meliputi sumber utama, sumber yang lebih tua, dan sumber tambahan.
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Sumber utama sebelumnya adalah Dewaruci Macapat karya Pujangga Jasadipoera I
(1796). Sumber yang lebih tua lagi adalah teks Dewaruci Tembang Gedhe. Sumber
tambahan adalah teks suluk dan babad. Teks-teks suluk yang menjadi sumber untuk
lebih menambah sifat keislaman ialah Asmarakandhi, Kitab Bonang, Kitab Primbon
Jawa Abad Ke-16, Suluk Wijil, dan ajaran “Martabat Tujuh”. Teks babad sebagai
sumber untuk menambah cerita menjadi lebih “lengkap” ialah Babad Tanah Jawi dan
Babad Bayat. Masalah yang muncul adalah proses transformasi dan motivasi
pentransformasian teks Lokajaya dari sumber teks Dewaruci Macapat, teks suluk,
babad, dan sumber yang lebih tua, Dewaruci Tembang Gedhe. Fungsi masing-masing
teks sumber itu ikut membentuk teks Lokajaya. Masalah keempat adalah amanatamanat yang termuat dalam teks Lokajaya, beserta makna semiotiknya. Semuanya
disajikan secara eksplisit dan implisit.
Analysis on anthropological linguistics used in intercultural communication among
Indonesian people.
As an annual event, International Conference on Language, Literature, and Education
in Digital Era (ICLLE) 2019 continued the agenda to bring together researcher,
academics, experts and professionals in examining selected theme by language,
literature and education in digital era. In 2019, this event held in 19-20 July 2019 at
Padang, Indonesia. The conference from any kind of stakeholders related with
Language and literature especially in education. Each contributed paper was refereed
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before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the
paper selection.
Sekapur Sirih Filologi Indonesia PENULIS: Dhimas Muhammad Yasin Ukuran : 14 x 21
cm Tebal : 126 halaman ISBN : 978-623-7474-84-5 Terbit : Agustus 2019
www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini merupakan refleksi dan dokumentasi dari
pengalaman panjang penulis selama mengikuti perkuliahan sebagai mahasiswa strata
satu jurusan sastra Indonesia Universitas Sebelas Maret Surakarta, mulai dari tahun
2010 sampai dengan lulus tahun 2014. Dalam buku ini, penulis mengemukakan
berbagai hal mengenai kajian filologi, mulai dari definisi, jenis-jenis, fungsi-fungsi, dan
penerapannya dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, buku ini bukan sekadar
kumpulan tugas kuliah yang “asal jadi”. Demi kelayakan terbit, kumpulan tugas kuliah
dalam buku ini direvisi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku. Dengan
adanya buku ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat atau pembaca.
Manfaat pertama, memperkenalkan keberadaan filologi sebagai salah satu bidang studi
yang harus dipelajari di jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Manfaat kedua,
memberikan alternatif atau kemudahan dalam pencarian referensi filologi yang masih
belum jamak dijumpai. Manfaat ketiga, mensosialisasikan kepada masyarakat atau
pembaca betapa pentingnya pelestarian dan penyelamatan naskah-naskah klasik.
Manfaat keempat, memberikan wawasan kepada masyarakat atau pembaca dalam
menggali isi naskah-naskah klasik. Oleh karena itu, penulisan buku ini diharapkan
Page 16/22

Read Online Analisis Diksi Dan Gaya Bahasa Pada Kumpulan Puisi Hujan
dapat menjadi acuan dalam pengembangan penelitian filologi yang lebih lanjut.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini merupakan sekuel dari buku yang terbit bersamaan, tapi berbeda pangsanya,
yaitu Pengkajian Prosa Fiksi. Struktur pembentuk fiksi yang sengaja dipisahkan dari
babonnya. Meskipun buku ini berdiri sendiri, dalam pengkajiannya tidak akan terlepas
dari analisis struktur pada umumnya. Selain itu, ‘stilistika’ sebagai ilmu tidak hanya
berpatokan pada jenis fiksi saja, melainkan lebih umum-kompleks, dengan prosedurlangkah kajian yang bisa jadi sama. Sudah pasti kajian stilistika tidak hanya terbatas
pada wilayah fiksi saja, pun demikian pada ranah nonfiksi secara umum juga bisa.
Estetika dan Stilistika “Cerita Pendek tentang Cerita Cinta Pendek”: Teori dan Aplikasi
Penulis : Ika Selviana, MA.Hum Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-343-9 (PDF)
Terbit : Januari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Estetika dan Stilistika memiliki
hubungan yang sangat erat. Karya sastra tentu tak lepas dari nilai-nilai estetis dan
setiap sastrawan ataupun penulis sastra mempunyai gaya bahasa tersendiri dalam
karya-karyanya. Karya sastra tidak semata dibuat karena kepentingan keindahan
semata, namun dengan keindahan itulah, sastra mampu menarik pembacanya. oleh
karena itu, keindahan gaya bahasa dan kata yang coba ditemukan melalui kajian
stilistika ini akan menunjukkan sejauh mana keindahan itu disuguhkan oleh penulisnya.
Pada "Cerita Pendek tentang Cerita Cinta Pendek" karya Djenar Mahesa Ayu yang
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mengusung tema feminisme ini dihadirkan dengan 13 judul yang berbeda dengan
bahasa-bahasa tabu yang membuat penulis tertarik untuk mengkajinya melalui kajian
stilistika. sehingga kajian dalam buku ini dapat membuka wawasan para penulis karya
sastra untuk membuat karya yang indah dalam diksi dan gaya bahasa, namun tetap
menyelipkan etika dan moral dalam gaya penceritaan. Sehingga cerpen bukan hanya
menjadi potret kehidupan sosial semata tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi
pembacanya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Judul : LINGUISTIK AL-QUR'AN;Membedah Makna dalam Konvensi Bahasa Penulis :
Wahyu Hanafi Putra Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 176 Halaman ISBN :
978-623-94128-5-2 Karya Linguistik Al-Qur’an tulisan saudara Wahyu Hanafi ini
sangat penting dibaca oleh para dosen, mahasiswa, dan peminat studi Al-Quran
sebagai basis epistemologi memahami seluk beluk bahasa Al-Qur’an yang notabene
berbahasa Arab. Penafsiran Al-Qur’an tanpa didasarkan pada analisis linguistik yang
mapan dapat dinilai sebagai sebuah tafsir yang tidak kuat. Oleh sebab itu, memahami
wacana linguistik Al-Qur’an dengan segala kompleksitasnya merupakan keniscayaan
bagi para peminat studi Al-Qur’an. Karya ini dapat menjadi pengantar awal yang
penting untuk dibaca. -Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, M.Ag- (Guru Besar Ulumul
Qur’an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Bagai air sumur, semakin ditimba airnya
semakin besar sumbernya, semakin bening warnanya, dan semakin segar rasanya. AlPage 18/22
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Qur'an semakin kita gali dan kita kaji semakin mempesona. Mari kita berselancar
dalam teori kajian linguistik Al-Qur’an dengan fokus kajian semantik, semiotik dan
stilistik yang bermuara pada stilistika Al-Qur’an. Tak usah ragukan kepiawaian Wahyu
Hanafi dalam menahkodai perahu ini, pasti tujuan kita akan sampai. -Dr. Hanik
Mahliatussikah, M.Hum- (Ketua Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang)
Sebagai media tindak tutur yang memiliki dimensi multimakna, pertama-tama tentu AlQur’an harus disandarkan pada linguistic approach. Langkah ini telah dilakukan oleh
linguis Arab klasik abad pertengahan guna membedah i’jaz Al-Qur’an dan
mengkonversi metodologi studi Islam. Upaya ini tidak boleh hilang agar Al-Qur’an
senantiasa menjadi parole Tuhan yang menawarkan pelbagai kontributif-resolutif
terhadap permasalahan kontemporer. Buku yang ditulis Wahyu Hanafi ini merupakan
salah satu karya yang mencoba mendekonstruksi diskursus bahasa Al-Qur’an dengan
pola linguistik mikro dan makro. Ia mampu memadukan khazanah lughawiyyah
‘Arabiyyah klasik dengan teori-teori linguistik modern. Selamat membaca! -Dr. M.
Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I- (Dosen Pascasarjana INSURI Ponorogo)
opsis : Buku panduan ini merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya, sebagai
pedoman bagi mahasiswa Program Studi S1 KEBIDANAN dalam penyusunan buku
serta memberikan petunjuk praktis agar mahasiswa mendapatkan gambaran secara
jelas. Kontributor Bahasa Indonesian Kebidanan: Titis Wahyuni, SST., MKM; Ina
Madgalena, M.Pd; Wahidin, MKM; Silva, Nurhayati, Putri, Farhatun nisa, Asvelia, Rika,
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Salwa, Rahmi, Jilan, Siti Khumaeroh, Nayda, Winda, Novi, Fhani, Hera, Yohana, Discy,
Hilda, Annisa, Azzahra, Sabila
Auf einer Waldlichtung lebt ein alter Hase. Früher tanzte er gern, doch jetzt tun ihm die
Knochen weh. Eines Tages kommt ein Rotkehlchen angeflogen, das ihn mit seinem
Gesang wieder zum Tanzen bringt. Die beiden werden Freunde und überstehen
gemeinsam den Winter. Ab 4.

ANALISIS KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN
This work contains a selection of papers from the International Conference on
Urban Studies (ICUS 2017) and is a bi-annual periodical publication containing
articles on urban cultural studies based on the international conference organized
by the Faculty of Humanities at the Universitas Airlangga, Indonesia. This
publication contains studies on issues that become phenomena in urban life,
including linguistics, literary, identity, gender, architecture, media, locality,
globalization, the dynamics of urban society and culture, and urban history. This
is an Open Access ebook, and can be found on www.taylorfrancis.com.
Wenn der Morgen auf Belitung, Indonesien, graut, kann nichts sie aufhalten. Die
Schüler der „Regenbogentruppe“ – Söhne und Töchter von Fischern und
Minenarbeitern – wollen nicht eine einzige Unterrichtsstunde verpassen, denn für
sie ist die Schule die einzige Möglichkeit, der Armut zu entkommen. Da ist zum
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Beispiel Lintang, das mathematische Genie, oder Mahar, der Künstler und
angehende Schamane. Und Ikal, der seinen Weg macht: von der Armenschule
über das Studium in Paris und London zum gefeierten Schriftsteller. Wie Khaled
Hosseini in „Drachenläufer“ verarbeitet Andrea Hirata zugleich seine eigene
bewegende Geschichte und eröffnet uns dabei tiefe Einsichten in ein zerrissenes
Land.
Buku "Analisis Model Penamaan Badan Usaha Berbahasa Asing Di Wilayah
Surakarta: Kajian Sosiolinguistik" ini merupakan hasil penelitian dengan kajian
sosiolinguistik. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk; 1) Mengidentifikasi
bentuk penggunaan bahasa asing dalam penamaan badan usaha di wilayah
Surakarta, 2) Mengungkap berbagai faktor yang melatarbelakangi pemakaian
bahasa asing dalam penamaan badan usaha di Surakarta, 3) Mendeskripsikan
dampak positif dan negatif dari adanya fenomena penggunaan bahasa asing
terhadap bahasa Indonesia. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini ialah
sudut pandang sosiolinguistik, sikap bahasa, pola urutan kata, dan morfologi.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas; (1) sumber kebahasaan, dan (2)
sumber bukan kebahasaan. Dan analisis datanya menggunakan metode agih
dengan pola teknik dasar dan lanjutan.
Dulu, dulu sekali. Saat sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah menitipkan rasa
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percaya kepada mereka. Tuhan yakin, bahwasanya manusia dapat menjadi
khalifah di muka bumi, bahkan sebelum Adam dilahirkan. Malaikat-malaikat yang
suci dari dosa meragu dan cemburu. Mereka yang selalu mengerjakan perintah
Tuhan dan tak pernah membangkang, tidak yakin dengan keputusan Tuhan.
“Apakah Engkau akan menjadikan orang-orang yang merusak dan
menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan
nama-Mu!” (Bahasa Indonesia Cendekia) “Bahasa Indonesia Cendekia” ini
adalah revisi buku Mukodas yang berjudul “Rekreasi Bahasa Indonesia” yang
pernah diterbitkan oleh Langit Arbitter. Setelah beberapa tahun
menggunakannya, dia merasa perlu melengkapi bagian-bagian yang kurang,
sehingga jadilah buku ini. Diambil judul ini karena memang dikhususkan agar
pembaca bisa lebih menjadi berilmu dan bercendekia ketika menggunakan
Bahasa Indonesia. Meski isinya berupa materi ajar, Mukodas menggunakan
tuturan yang seakan-akan bercerita, agar lebih mengena untuk mahasiswa.
Copyright: e8b3148c4b5a89b48b400f6d585e3ddf
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