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Abstrak 

 

Iklan merupakan komunikasi tidak langsung melalui media sebagai alat penghubung 

antara produsen dengan konsumen. Bahasa dalam iklan dibuat menarik tanpa melupakan 

kaidah kebahasaan yang ada contohnya kalimat tanya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan jenis kalimat tanya apa sajakah yang digunakan dalam teks iklan di E-Paper 

Solopos. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif 

kualitatif. Data penelitian ini adalah teks tertulis berupa kalimat tanya pada teks iklan di 

E-Paper Solopos. Sedangkan sumber data yang digunakan diambil dari teks tertulis pada 

iklan di E-Paper Solopos edisi bulan Januari 2019 sampai April 2021. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, baca, 

dan catat. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih dan metode 

padan pragmatis. Metode agih menggunakan teknik dasar BUL (Bagi Unsur Langsung) 

dilanjutkan dengan teknik lanjutan perluas, sisip, dan baca markah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari 21 data kalimat tanya (1) ditemukan 6 data kalimat tanya total, 

15 data kalimat tanya parsial, yaitu kalimat tanya parsial berunsur apa, kalimat tanya 

parsial berunsur siapa, kalimat tanya parsial berunsur kapan, kalimat tanya parsial 

berunsur berapa, kalimat tanya parsial berunsur mengapa, kalimat tanya parsial berunsur 

bagaimana, kalimat tanya parsial berunsur kenapa, serta tidak ditemukan data jenis 

kalimat tanya retorik dan tersamar.  

 

Kata Kunci: kalimat tanya, iklan, surat kabar 

 

Abstract 

 

Advertising is an indirect communication through the media as a liaison between 

producers and consumers. The language in the advertisement is made interesting without 

forgetting the existing linguistic rules, for example interrogative sentences. This study 

aims to determine what types of interrogative sentences are used in the advertisement text 

in E-Paper Solopos. The type of research used in this research is descriptive qualitative 

research. The data of this research is written text in the form of interrogative sentences in 

the advertisement text in E-Paper Solopos. Meanwhile, the data sources used were taken 

from written texts in advertisements in the E-Paper Solopos edition from January 2019 to 

April 2021. The data collection techniques used in this study were documentation, 

reading, and note-taking techniques. The validity of the data in this study used the theory 

of triangulation techniques. The data analysis technique used in this research is the agih 

method and the pragmatic equivalent method. The agih method uses the basic BUL 

technique (Dividing Direct Elements) followed by advanced expand, insert, and read 

markup techniques. The results of this study indicate that from 21 interrogative sentence 

data (1) found 6 total interrogative sentence data, 15 partial interrogative sentence data, 

namely partial interrogative sentence what elements, partial interrogative sentence whose 

element, partial interrogative sentence consisting of when, partial interrogative sentence 

consisting of how many , partial interrogative sentences with the elements of why, partial 
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interrogative sentences with elements of how, partial interrogative sentences with the 

elements of why, and no data on the type of rhetorical and disguised interrogative 

sentences were found. 

 

Keywords: interrogative sentence, advertisement, newspaper. 

 

1. PENDAHULUAN 

Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan yang sangat 

penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan 

serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif 

(Wreight dalam Astuti, 2017). Iklan akan selalu ada, dimanapun, dan kapanpun dalam 

kehidupan kita. Salah satu bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada 

pembaca melalui media massa. Efek yang diharapkan dari tuturan bahasa iklan, yaitu 

calon pembeli tertarik dan ingin menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. 

Dalam berkomunikasi penutur memperhatikan kalimat yang hendak disampaikan 

agar mudah dipahami oleh pendengar. Sebuah iklan memiliki kadiah dalam penulisan 

kalimat. Salah satunya kalimat yang bersifat mengajak atau membujuk untuk meyakinkan 

pembaca supaya melakukan produk atau jasa yang diiklankan. Berbagai strategi 

diterapkan untuk menarik perhatian calon pembeli. Salah satunya membuat pertanyaan 

yang menarik dalam menulis iklan di surat kabar. Iklan bisa dimulai dengan kalimat yang 

dapat langsung mencuri perhatian calon pembeli misalnya, “Mau pasang iklan tapi malas 

gerak?” Kalimat tanya yang disisipkan dalam iklan termasuk strategi untuk menarik calon 

pembeli. 

Penelitian tentang kalimat tanya yang ada sekarang bukanlah hasil penelitian yang 

pertama, namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Penelitian 

yang dilakukan Fida Febriningsih (2013) yang berjudul “Kalimat Tanya dalam Acara 

Apa Kabar Indonesia TV One”. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat bentuk 

kalimat tanya denganan variasi kalimat tanya yang digunakan dalam acara Apa Kabar 

Indonesia TV One yaitu (1) kalimat tanya dengan kata tanya yang terdiri atas kata tanya 

apa, siapa, kapan, kenapa, mana, mengapa, berapa, dan bagaimana; (2) kalimat tanya 

dengan intonasi tanya; (3) kalimat tanya dengan formatif tanya yaitu kan dan ya; (4) 

kalimat tanya dengan partikel –kah. 

Dalam penelitian tersebut penulis membahas bentuk-bentuk dan variasi-variasi 

kalimat tanya dalam acara Apa Kabar Indonesia TV One. Acara tersebut mengadakan 

interaksi langsung dengan narasumber sehingga penggunaan kalimat tanya lebih 
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ditonjolkan. Persamaan penelitian Fida Febriningsih dengan penelitian yang dilakukan 

adalah sama-sama mengkaji tentang kalimat tanya, sedangkan perbedaan penelitian Fida 

Febriningsih dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sumber data yang 

digunakan, Fida Febriningsih menggunakan sumber data pada Acara Apa Kabar 

Indonesia TV One, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan sumber datanya 

dalam E-Paper Solopos. 

Yang kedua, penelitian dari Ary Setyadi (2018) berjudul “Pemakaian Partikel kah 

dalam Kalimat Tanya”. Hasil   Penelitian ini menunjukkan bahwa partikel kah selalu 

menempel pada kata. Partikel kah dapat berpindah letak sesuai dengan unsur kalimat 

yang dijadikan pemfokusan. Kehadiran partikel kah dalam kalimat tanya tidak bersifat 

wajib. Persamaan penelitian Ary Setyadi dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-

sama menelaah kalimat tanya, sedangkan perbedaan penelitian Ary Setyadi dengan 

penelitian yang dilakukan terletak pada objek yang digunakan, penelitian Ary Setyadi 

menggunakan objek berupa partikel kah, sedangkan penelitian yang dilakukan 

menggunakan objek berupa kalimat tanya pada iklan di E-Paper Solopos. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif. Menurut Moleong dalam Ahmadi (2016) menyatakan penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang 

sedang dialami oleh subjek penelitian misalnya motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, 

dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

Secara perinci metode deskriptif merupakan metode yang berusaha memberikan suatu 

gambaran secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai data, sifat, dan hubungan 

fenomena yang diteliti (Djajasudarma dalam Ahmadi, 2016). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, baca, dan 

catat. Teknik tersebut digunakan karena sesuai dengan metode kualitatif. Teknik 

dokumentasi pun difungsikan untuk men-capture atau mengambil gambar berupa data-

data yang telah ditemukan dalam E-Paper Solopos. Teknik baca digunakan untuk 

membaca kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks iklan di E-Paper Solopos. Sedangkan 

teknik catat digunakan untuk mencatat kalimat tanya yang dianggap relevan atau yang 

dapat dimasukkan ke dalam penelitian. 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi. 

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi teori. Trianggulasi 
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teori yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan teori yang berasal dari pendapat 

para ahli. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih 

dan metode padan pragmatis. Metode agih menggunakan teknik dasar BUL (Bagi Unsur 

Langsung) dilanjutkan dengan teknik lanjutan perluas, sisip, dan baca markah. 

Selanjutnya metode yang kedua yakni padan pragmatis. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data KT diperoleh dari E-Paper Solopos edisi Januari 2019 – April 2021. Data yang 

dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 21 KT dengan ditemukan 6 data kalimat tanya 

total dan 15 data kalimat tanya parsial. Berikut ini sajikan hasil analisis data kalimat 

tanya. Data penelitian ini adalah teks tertulis berupa kalimat tanya pada teks iklan di E-

Paper Solopos. Sedangkan sumber data yang digunakan diambil dari teks tertulis pada 

iklan di E-Paper Solopos edisi bulan Januari 2019 sampai April 2021. Menurut Irwan 

(2008) ragam atau jenis kalimat tanya dapat dibagi atas empat yaitu: (1) kalimat tanya 

total, (2) kalimat tanya parsial, (3)   kalimat tanya retorik, (4) kalimat tanya tersamar. 

3.1 Kalimat Tanya Total 

Kalimat tanya total yaitu kalimat tanya yang meminta informasi mengenai seluruh isi 

pertanyaannya. (2008). 

Tabel 1. Data Kalimat Tanya 

Data 1 Bermasalah..? 

 Bermasalah(-kah) (tembok) (Anda)? 

Data 2 Bocor? 

 Bocor(-kah) (tembok) (Anda)? 

Data 3 Pusing? 

 (Anda) pusing(-kah)? 

Data 4 Kirim? 

 (Potongan) (jawaban) kirim (kemana)? 
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Data 5 Meubel murah? 

 (Anda) (mencari) meubel (yang) (harganya) murah? 

Data 6 Virus corona? 

 Virus corona (menghalangi) (anda)? 

KT data (1) merupakan jenis kalimat tanya total karena pertanyaan tersebut dapat 

dijawab dengan tidak lebih dari satu kata, seperti ya atau tidak. Kalimat tersebut perlu 

informasi lebih mengenai seluruh isi pertanyaannya. Ciri-ciri kalimat tanya total ialah 

dapat menggunakan partikel -kah dan jawaban menggunakan ya atau tidak (Irwan, 2008). 

KT data (1) terdapat kata yang dilesapkan yaitu partikel (-kah), tembok dan Anda. 

Diakhir kalimat terdapat peningkatan intonasi dan diselesaikan dengan tanda tanya (?). 

Bermasalahkah sebagai predikat, tembok sebagai objek, dan anda sebagai subjek. 

KT data (2) merupakan jenis kalimat tanya total karena pertanyaan tersebut dapat 

dijawab dengan tidak lebih dari satu kata, seperti ya atau tidak. Kalimat tersebut perlu 

informasi lebih mengenai seluruh isi pertanyaannya.  Ciri-ciri kalimat tanya total ialah 

dapat menggunakan partikel -kah dan jawaban menggunakan ya atau tidak (Irwan, 2008). 

KT data (2) terdapat kata yang dilesapkan yaitu partikel (-kah), tembok dan Anda. 

Diakhir kalimat terdapat peningkatan intonasi dan diselesaikan dengan tanda tanya (?). 

Bocorkah sebagai predikat, tembok sebagai objek, dan Anda sebagai subjek. 

KT data (3) merupakan jenis kalimat tanya total karena pertanyaan tersebut dapat 

dijawab dengan tidak lebih dari satu kata, seperti tidak atau ya. Kalimat tersebut perlu 

informasi lebih mengenai seluruh isi pertanyaannya. Ciri-ciri kalimat tanya total ialah 

dapat menggunakan partikel –kah dan jawaban menggunakan ya atau tidak (Irwan, 2008). 

KT data (3) terdapat kata yang dilesapkan yaitu Anda dan partikel (-kah). Diakhir kalimat 

terdapat peningkatan intonasi dan diselesaikan dengan tanda tanya (?). Anda sebagai 

subjek dan pusingkah sebagai predikat. 

KT data (4) merupakan jenis kalimat tanya total, karena perlu informasi lebih 

mengenai seluruh isi dari pertanyaannya. Kalimat tanya total yaitu kalimat tanya yang 

meminta informasi mengenai seluruh isi pertanyaannya. Terdapat kata yang dilesapkan 

yaitu potongan jawaban dan kemana (Potongan jawaban kirim kemana?). Diakhir kalimat 
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terdapat peningkatan intonasi dan diselesaikan dengan tanda tanya (?). Potongan jawaban 

sebagai subjek dan kirim kemana sebagai predikat. 

KT data (5) merupakan jenis kalimat tanya total, karena perlu informasi lebih 

mengenai seluruh isi dari pertanyaannya. Terdapat kata yang dilesapkan yaitu nomina 

anda, mencari, dan harga (Anda mencari meubel yang harganya murah?). Diakhir kalimat 

terdapat peningkatan intonasi dan diselesaikan dengan tanda tanya (?). Anda sebagai 

subjek, mencari sebagai predikat, meubel sebagai objek, dan yang harganya murah 

sebagai keterangan. 

KT data (6) jenis kalimat tanya total, karena perlu informasi lebih mengenai seluruh 

isi dari pertanyaannya. Terdapat kata yang dilesapkan yaitu nomina anda dan 

menghalangi (Virus corona menghalangi anda?). Diakhir kalimat terdapat peningkatan 

intonasi dan diselesaikan dengan tanda tanya (?). Virus corona sebagai subjek, 

menghalangi sebagai predikat, dan anda sebagai objek. 

3.2 Kalimat Tanya Parsial 

Kalimat tanya parsial merupakan kalimat tanya yang hanya meminta sebagian informasi 

dari pertanyaan itu (Irwan, 2008). 

3.2.1 Kalimat Tanya Parsial berunsur apa 

Tabel 2. Data Kalimat Tanya 

Data 7 Seperti apa ekosistem mereka? 

Data 8 Apa yang Sebaiknya Saya Lakukan? 

Data 9 Apa itu ayam joper? 

Data 10 Apakah penyebab terjadinya perang Uhud? 

KT data (7) sampai (10) merupakan kalimat tanya parsial yang bertujuan untuk 

meminta informasi. Kalimat tanya parsial merupakan kalimat tanya yang hanya 

meminta sebagian informasi dari pertanyaan itu (Irwan, 2008). Ciri-ciri dari kalimat 

tanya parsial adalah mempergunakan kata tanya tertentu, seperti kata tanya: apa, 

siapa, kapan, berapa, mengapa, kenapa, dan bagaimana. KT data (7) sampai (10) 

merupakan kalimat tanya parsial dengan memosisikan kata tanya apa di dalam 

kalimat. 
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3.2.2 Kalimat Tanya Parsial berunsur  siapa 

Tabel 3. Data Kalimat Tanya 

Data 11  Siapa nama kepala SD Muhammadiyah Program Khusus Ampel? 

Data 12 New Livina dp 8 jutaan siapa mau?? 

(Mobil) New Livina (dengan) d(own) p(ayment) 8 jutaan siapa mau?? 

KT data (11) dan (12) merupakan kalimat tanya parsial yang bertujuan untuk meminta 

informasi. Kalimat tanya parsial merupakan kalimat tanya yang hanya meminta 

sebagian informasi dari pertanyaan itu (Irwan, 2008). Ciri-ciri dari kalimat tanya 

parsial adalah mempergunakan kata tanya tertentu, seperti kata tanya: apa, siapa, 

kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. KT data (11) sampai (12) merupakan 

kalimat tanya parsial dengan memosisikan kata tanya siapa di dalam kalimat. 

3.2.3 Kalimat Tanya Parsial berunsur kapan 

Tabel 4. Data Kalimat Tanya 

Data 13 Kapan hari jadi SMK Negeri 7 Solo? 

Data 14 Kapan Kamu Mau Coba? 

KT data (13) dan (14) merupakan kalimat tanya parsial yang bertujuan untuk meminta 

informasi. Kalimat tanya parsial merupakan kalimat tanya yang hanya meminta 

sebagian informasi dari pertanyaan itu (Irwan, 2008). Ciri-ciri dari kalimat tanya 

parsial adalah mempergunakan kata tanya tertentu, Kedua KT data tersebut 

memosisikan kata tanya kapan di depan kalimat. 

3.2.4 Kalimat Tanya Parsial berunsur berapa 

Tabel 5. Data Kalimat Tanya 

Data 15 Berapa jurusan yang ada di SMK Negeri 7 Solo? 

Data 16 Ulang tahun yang keberapakah SMP Negeri 3 Solo tahun ini? 

Data 17 Hari jadi keberapakah Pemerintah Kota Solo tahun ini? 
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KT data (15) sampai (17) merupakan kalimat tanya parsial yang bertujuan untuk 

meminta informasi. Kalimat tanya parsial merupakan kalimat tanya yang hanya 

meminta sebagian informasi dari pertanyaan itu (Irwan, 2008). Ciri-ciri dari kalimat 

tanya parsial adalah mempergunakan kata tanya tertentu, seperti kata tanya: apa, 

siapa, kapan, berapa, berapa, mengapa, dan bagaimana. KT data (15) sampai (17) 

memosisikan kata tanya berapa di dalam kalimat. 

3.2.5 Kalimat Tanya Parsial berunsur mengapa 

Tabel 6. Data Kalimat Tanya 

Data 18 Dan mengapa perlu  memahami CCU? 

 Dan mengapa (kita) perlu memahami CCU? 

KT data (18) termasuk jenis kalimat tanya parsial, karena bertujuan meminta 

informasi. KT mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya sesuaatu 

(Irwan, 2008). Ciri-ciri kalimat tanya parsial menggunakan kata tanya tertentu seperti 

kata tanya: apa, siapa, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. KT data (18) 

merupakan kalimat tanya parsial dengan memposisikan kata tanya mengapa di tengah 

kalimat. 

3.2.6 Kalimat Tanya Parsial berunsur  bagaimana 

Tabel 7. Data Kalimat Tanya 

Data 19  Bagaimana memenuhi kebutuhan udara bersih? 

Bagaimana (anda) memenuhi kebutuhan udara bersih? 

KT data (19) termasuk jenis kalimat Tanya parsial, karena bertujuan meminta 

informasi dengan memposisikan kata tanya bagaimana di depan kalimat. Kalimat 

tanya yang menanyakan suatu proses atau pendapat dapat dibuktikan oleh penanda 

kata tanya bagaimana. 

3.2.7 Kalimat Tanya Parsial berunsur kenapa 
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Tabel 8. Daftar Pertanyaan 

Data 20 Kenapa harus ber-SNI? 

 Kenapa (memilih) (pompa air) harus ber-SNI? 

Data 21 Kenapa balik? 

 Kenapa (kamu) balik? 

KT data (20) dan (21) termasuk jenis kalimat tanya parsial yang bertujuan meminta 

informasi. Kalimat tanya parsial merupakan kalimat tanya yang hanya meminta 

sebagian informasi dari pertanyaan itu (Irwan, 2008). Kalimat tanya yang 

menanyakan sebab atau alasan, ditandai oleh penanda kata tanya kenapa dengan 

memosisikan kata tanya kenapa di awal kalimat. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam iklan di E-Paper 

Solopos edisi Januari 2019 sampai April 2021 terdapat 21 data kalimat tanya. Ditemukan 

jenis kalimat tanya yang mendominasi dalam iklan di E-Paper Solopos adalah jenis 

kalimat tanya total sebanyak 6 buah dan jenis kalimat tanya parsial sebanyak 15 buah, 

serta tidak ditemukan data jenis kalimat tanya retorik dan tersamar. 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmadi, Y., & Mahardika, R. Y. (2016). Analisis wacana kohesi dan koherensi pada 

wacana iklan politik dalam wacana pemilu 2014. Jurnal Ilmiah P2M STKIP 

Siliwangi, 3(1), 19-24. https://doi.org/10.22460/p2m.v3i 1p19-24.473 

Astuti, S. P. (2017). Persuasi dalam Wacana Iklan. Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, 

12(1), 38-45. 

Austen, K. J. (2018). Analisis Kalimat Tanya Pada Percakapan Dalam Novel “Pride And 

Prejudice”. Wanastra, 8(2), 1-9. https://doi.org/10.31294/w.v8i2.1 824 

Damayanti, R. (2016). Hiperealitas Wacana Persuasi Iklan Kartu Telepon Seluler. Buana 

Bastra, 3(1), 73-90. 

Febriningsih, Fida. 2013. Kalimat Tanya dalam Acara Apa Kabar Indonesia TV One. 

Gramatika. 1(2):185- 198. 

Hidayat, D. R., & Abdullah, A. (2014). Fenomena iklan baris kesehatan di surat kabar 

lokal. Jurnal Kajian Komunikasi, 2(2),138-147. https://doi.org/10.24198/jkk.v2i2. 

7380 

https://doi.org/10.22460/p2m.v3i1p19-24.473
https://doi.org/10.22460/p2m.v3i1p19-24.473
https://doi.org/10.31294/w.v8i2.1824
https://doi.org/10.31294/w.v8i2.1824
https://doi.org/10.24198/jkk.v2i2.7380
https://doi.org/10.24198/jkk.v2i2.7380


10 
 

Kemal, I. (2013). Makna Kontekstual Bahasa Iklan Rokok di Televisi. Visipena, 4(1), 1-

20. https://doi.org/10.46244/visipena. v4i1.90 

Kurniati, L. (2016). Strategi Kreatif Bahasa Iklan di Surat Kabar. Jurnal Pesona, 2(1), 8-

16. https://doi.org/10.52657/jp.v2i1.1 36 

Musaffak, M. (2015). Analisis Wacana Iklan Makanan dan Minuman pada Televisi 

Berdasarkan Struktur dan Fungsi Bahasa. KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, 

Sastra, dan Pengajarannya (e-Journal), 1(2), 224-232. 

https://doi.org/10.22219/kembara.v1i2.2618 

Ningsih, A., Zahar, E., & Sujoko, S. (2021). ANALISIS KALIMAT TANYA DALAM 

NOVEL MAWAR LAYUKU KARYA KAWÉ ARKAAN. Aksara: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 5(1), 9-14. 

http://dx.doi.org/10.33087/aksara. v5i1.226 

Nuthihar, Rahmad, dkk. 2019. Kalimat Tanya dalam Persidangan di Pengadilan Negeri 

Banda Aceh. Medan MAKNA, 17(2) : 157-170. 

Pandean, Mariam L. M. 2018. Kalimat Tanya dalam Bahasa Indonesia. Kajian Linguistik. 

5(3) :75-88. https://doi.org/10.35796/kaling.5. 3.2018.25030 

Rasyid, A. (2020). Surat Kabar Kota Medan Era 4.0. Jurnal Komunika Islamika: Jurnal 

Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam, 6(2), 126-137. http://dx.doi.org/10.37064/jki.v6i 

2.7520 

https://doi.org/10.46244/visipena.v4i1.90
https://doi.org/10.46244/visipena.v4i1.90
https://doi.org/10.52657/jp.v2i1.136
https://doi.org/10.52657/jp.v2i1.136
https://doi.org/10.22219/kembara.v1i2.2618
https://doi.org/10.22219/kembara.v1i2.2618
http://dx.doi.org/10.33087/aksara.v5i1.226
http://dx.doi.org/10.33087/aksara.v5i1.226
https://doi.org/10.35796/kaling.5.3.2018.25030
https://doi.org/10.35796/kaling.5.3.2018.25030
http://dx.doi.org/10.37064/jki.v6i2.7520
http://dx.doi.org/10.37064/jki.v6i2.7520

