
Perbandingan 100 kata berfrekuensi tertinggi di 
teks umum dan di teks akademik. 
 

No. Teks Umum Teks Akademik 

1.  ada ada 

2.  adalah adalah 

3.  agar adanya 

4.  akan air 

5.  anak akan 

6.  anda anak 

7.  antara analisis 

8.  atas antara 

9.  atau atas 

10.  bagi atau 

11.  bahwa bahwa 

12.  baik baik 

13.  banyak banyak 

14.  baru beberapa 

15.  beberapa berbeda 

16.  belum berdasarkan 

17.  besar besar 

18.  bisa buah 

19.  dalam daerah 

20.  dan dalam 

21.  dapat dan 

22.  dari dapat 

23.  dengan dari 

24.  di data 

25.  dia daun 

26.  dilakukan dengan 

27.  dua di 

28.  hal dibandingkan 

29.  hanya digunakan 

30.  hari dilakukan 

31.  harus faktor 

32.  hingga gambar 

33.  ia hal 

34.  indonesia hasil 

35.  ini hubungan 

36.  itu hukum 

37.  jakarta indonesia 

38.  jika ini 

39.  juga itu 

40.  kami jenis 

41.  karena juga 

42.  kata jumlah 

43.  ke karena 

44.  kepada ke 

45.  kita kelompok 

46.  lagi kondisi 

47.  lain lain 

48.  lalu lebih 

49.  lebih maka 

50.  maka masing 

51.  masih masyarakat 

52.  masyarakat melalui 

53.  melakukan memiliki 

54.  memberikan menggunakan 

55.  membuat menjadi 

56.  memiliki menunjukkan 

57.  mengatakan merupakan 

58.  menggunakan metode 

59.  menjadi model 

60.  mereka negara 

61.  merupakan nilai 

62.  namun oleh 

63.  negara orang 

64.  oleh pada 

65.  orang penelitian 

66.  pada perlakuan 

67.  para proses 

68.  pun rata 

69.  rumah ruang 

70.  saat rumah 

71.  saja saat 

72.  salah sama 

73.  sama sangat 

74.  sampai satu 

75.  sangat sebagai 

76.  satu secara 

77.  saya sehingga 

78.  sebagai selama 

79.  sebuah seperti 

80.  secara serta 

81.  sehingga setelah 

82.  semua sistem 

83.  sendiri sosial 

84.  seorang suatu 

85.  seperti tabel 

86.  serta tahun 

87.  setelah tanah 

88.  sudah tanaman 

89.  tahun telah 

90.  tak terdapat 

91.  telah terhadap 

92.  tentang terjadi 

93.  terhadap tersebut 

94.  terjadi tidak 

95.  tersebut tinggi 

96.  tidak uji 

97.  untuk untuk 

98.  waktu waktu 

99.  yaitu yaitu 

100.  yang yang 
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