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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Pada penelitian ini akan diuraikan mengenai ketidakefektifan kalimat pada 

jawaban tes esai Ulangan Tengah Semester Mata Pelajaran Bahasa Indonesia siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Patikraja, Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2013-2014  

dilihat dari dua ciri, yaitu ciri kegramatikalan dan ciri pengembangan. Ciri 

kegramatikalan terdiri dari: (1) kegramatikalan kata, (2) kegramatikalan kalimat, (3) 

kegramatikalan  makna, dan (4) ortografis. Ciri pengembangan terdiri dari: (1) 

kesatuan, (2) koherensi, (3) kehematan, (4) penekanan, (5) variasi (6) paralelisme, 

dan (7) penalaran (logika). Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan memaparkan kalimat tidak efektif berdasarkan kedua ciri di 

atas. Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: 

Pertama, pada tahun 2014 penelitian yang dilakukan oleh Mazwianti 

mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim 

Raja Ali Haji yang berjudul ―Analisis Kesalahan Penggunaan Kalimat Efektif 

dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Penuba Lingga 

Tahun Pelajaran 2013/2014‖. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan syarat-syarat kalimat efektif, yaitu menganalisis kesalahan 

penggunaan kalimat efektif pada karangan deskripsi yang ditulis oleh siswa. Dari 

hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan kalimat efektif dalam karangan 

deskripsi siswa tergolong dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata kelasnya 

adalah 56,44 %. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah data yang 
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digunakan yaitu berupa kalimat efektif dan tidak efektif yang diperoleh dari hasil 

keterampilan menulis siswa. Perbedaan peneltian ini dengan skripsi penulis adalah 

metode penelitian yang digunakan. Skripsi Mazwianti menggunakan deskriptif 

kuantitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan nilai-nilai yang 

diperoleh siswa dalam tes analisis kesalahan penggunaan kalimat tidak efektif dalam 

karangan deskripsi. Sedangkan skripsi penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan menganalisis data berdasarkan dua ciri 

kalimat efektif. 

Kedua, pada tahun 2015 penelitian yang dilakukan oleh Dina Ramadhanti, 

Dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI 

Sumatera Utara yang berjudul Penggunaan Kalimat Efektif dalam Karya Ilmiah 

Siswa, Aplikasi Semantik Studi Kasus Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Lembah 

Gumanti. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kalimat 

efektif dalam karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dalam bentuk kata-kata, frasa 

dan kalimat. Dari hasil pembahasan diuraikan sebelas pola penggunaan kalimat 

efektif berdasarkan Nasucha. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah 

data yang digunakan yaitu berupa kalimat tidak efektif yang ditemukan pada tulisan 

siswa/mahasiswa. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah teori yang 

digunakan adalah ciri-ciri kalimat efektif dilihat dari dua ciri, yaitu ciri 

kegramatikalan dan ciri pengembangan kalimat. Sedangkan penelitian Dina Rama 

Dhanti menggunakan teori kalimat efektif berdasarkan pendapat Nasucha. 

Ketiga, pada tahun 2016 penelitian yang dilakukan oleh Indri Kusmiyati, 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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yang berjudul Penggunaan Kalimat Efektif pada Soal Latihan dalam Buku 

Paket Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Karya Mariati Nugroho dan Sutopo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan kalimat 

efektif, kalimat kurang efektif, dan tanda baca yang tidak tepat. Dari hasil 

pembahasan diuraikan 13 kalimat data yang mencakup kalimat efektif, 45 kalimat 

kurang efektif dan 17 ketidaktepatan tanda baca. Teknik penganalisisan data yaitu 

dengan mengklasifikasikan data, kemudian data tersebut dianalisis dengan mengubah 

kalimat yang kurang efektif menjadi kalimat yang efektif. Persamaan penelitian ini 

dengan skripsi penulis adalah data yang digunakan yaitu berupa kalimat efektif dan 

tidak efektif yang ditemukan pada ragam bahasa tulis. Perbedaan penelitian ini 

dengan skripsi penulis adalah teori yang digunakan adalah kalimat efektif dilihat dari 

dua ciri, yaitu ciri kegramatikalan dan ciri pengembangan kalimat. Penelitian Indri 

Kusmiyati menggunakan teori kalimat efektif berdasarkan percampuran beberapa 

pendapat pakar bahasa. 

Keempat, pada tahun 2015 penelitian yang dilakukan oleh Karmila 

mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim 

Raja Ali Haji, Tanjung Pinang yang berjudul ―Analisis Penggunaan Kalimat 

Efektif pada Amanat Upacara Guru SMK Kesehatan Widya Tanjung Pinang 

Tahun Ajaran 2014-2015‖. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kesalahan penggunaan kalimat efektif pada amanat upacara guru SMK Kesehatan 

Widya Tanjung Pinang Tahun Ajaran 2014-2015 dengan data 10 orang penutur. Dari 

hasil pembahasan diuraikan analisis penggunaan kalimat efektif berdasarkan delapan 

aspek. Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan kalimat efektif guru SMK 
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Kesehatan Tanjung Pinang masih kurang baik, dengan jumlah kesalahan terbesar 

yaitu pada aspek kelogisan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah 

data yang digunakan sama-sama berupa kalimat efektif dan tidak efektif. Perbedaan 

penelitian ini dengan skripsi penulis adalah teori yang digunakan untuk menganalisis 

adalah kalimat efektif dilihat dari dua ciri, yaitu ciri kegramatikalan dan ciri 

pengembangan kalimat dengan data yang dianalis berupa data tulis. Sedangkan 

penelitian Karmila menganalisis kalimat efektif berdasarkan delapan ciri, yaitu: (1) 

keparalelan, (2) ketegasan, (3) kehematan, (4) kecermatan, (5) kepaduan, (6) 

kelogisan, (7) pengaruh bahasa daerah, dan (7) pengaruh bahasa asing, dengan data 

yang dianalisis berupa data lisan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini jelas berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu penulis beranggapan bahwa penelitian 

Ketidakefektifan Kalimat pada Jawaban Tes Esai Ulangan Tengan Semester 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Patikraja 

perlu dilakukan karena berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk hasil 

penelitian yang menjelaskan permasalahan di atas, penulis menjelaskannya dalam 

bab hasil analisis penelitian dan pembahasan.  

 

B. Bahasa  

 Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi 

diri (Chaer, 2007: 32). Meskipun lambang-lambang itu bersifat arbitrer, tetapi juga 

bersifat konvensional. Artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan 

antarlambang dengan yang dilambangkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Keraf 
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(2004: 1) yang mengemukakan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi 

antaranggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut 

dengan bahasa adalah sistem lambang berupa simbol bunyi yang arbitrer yang 

khusus dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai alat komunikasi antaranggota 

masyarakat, bekerjasama dan mengidentifikasi diri. 

 Bahasa merupakan objek ilmu linguistik, Hal itu dipertegas oleh pendapat 

Verhaar (2012: 6) yang mengatakan bahwa ―objek linguistik adalah bahasa‖. Bahasa 

sebagai objek dalam kajian linguistik memiliki bidang-bidang bawahan yang 

semuanya didasarkan pada pengetahuan linguistik. Bidang yang mendasari itu 

menyangkut struktur-struktur dasar tertentu, yaitu: (1) struktur bunyi bahasa yang 

bidangnya disebut fonetik dan fonologi, (2) struktur kata yang bidangnya disebut 

morfologi, (3) struktur antarkata dalam kalimat yang disebut sintaksis, (4) masalah 

arti atau makna yang disebut semantik, dan (6) hal-hal yang menyangkut siasat 

komunikasi antar-orang dalam parole, atau pemakaian bahasa, menyangkut juga 

hubungan tuturan bahasa dengan apa yang dibicarakan yang disebut pragmatik 

(Verhaar, 2012: 9). 

 

C. Kalimat 

 Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang 

lengkap (Chaer, 2007: 240). Hal tersebut sependapat dengan Alwi, dkk. (2010: 317) 

yang juga mendefinisikan bahasa sebagai satuan bahasa terkecil dalam bentuk bahasa 

lisan dan tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Berdasarkan pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat adalah satuan bahasa 
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terkecil dalam bentuk lisan dan tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. 

Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suasana naik turun dan keras lembut, 

disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang 

mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi atau proses fonologisnya. 

Sedangkan dalam wujud tulisan atau berhuruf latin, kalimat itu dimulai dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda titiik (.), tanda Tanya (?), atau tanda seru (!). 

Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti tanda koma 

(,), titik dua (:), tanda pisah (-), dan spasi. Tanda titik, tanda tanya dan tanda seru 

sepadan dengan intonasi akhir, sedangkan tanda baca lain sepadan dengan jeda, 

sedangkan spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru 

melambangkan kesenyapan. Sasangka (2014: 43-53) membagi kalimat menjadi 

empat jenis, yaitu; (1) kalimat simpleks, (2) kalimat kompleks, (3) kalimat majemuk, 

dan (4) kalimat majemuk campuran. 

1. Kalimat Simpleks 

Kalimat simpleks lazim disebut dengan kalimat tunggal. Kalimat simpleks atau 

kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari atas satu klausa atau satu 

struktur predikat (Sasangka. 2014: 43). Satu struktur predikat di dalam kalimat dapat 

berupa; (a) subjek dan predikat (S-P), (b) subjek, predikat, dan objek (S-P-O), (c) 

subjek, predikat, dan pelengkap (S-P-Pel), (d) subjek, predikat, objek, dan pelengkap 

(S-P-O-Pel), atau (e) subjek, predikat, dan keterangan (S-P-K). Bahkan, dapat pula 

hanya berupa (f) predikat (P). Contohnya: 

(3) Orang itu guru kami. 

(4) Sulaeman mengajari anaknya melukis.  

9 
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Contoh kalimat (3) dan (4) di atas termasuk kalimat simpleks karena hanya terdiri 

atas satu klausa. Kalimat (3) berpola S-P. Kalimat (4) berpola S-P-O-Pel. Satu klausa 

biasanya berupa satu informasi. Oleh karena itu, unsur inti (komponen inti) yang 

terdapat di dalam kalimat simpleks pun juga hanya satu informasi. Satu informasi itu 

biasanya ditandai oleh kehadiran satu fungsi predikat (Sasangka. 2014: 43). 

 

2. Kalimat Kompleks 

Kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk bertingkat. Kalimat 

kompleks atau kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa 

utama dan klausa subordinatif (Sasangka, 2014: 44). Klausa utama lazim disebut 

induk kalimat. Sedangkan klausa subordinatif lazim disebut anak kalimat. Klausa 

utama dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas yang tidak bergantung pada 

klausa yang lain. Klausa subordinatif selalu bergantung pada klausa utama. Tanpa 

kehadiran klausa utama, klausa subordinatif tidak dapat mengungkapkan apa-apa 

karena informasinya belum jelas. Selain itu, klausa subordinatif merupakan 

pengembangan dari salah satu fungsi kalimat sehingga klausa ini hanya menduduki 

salah satu fungsi yang ada di dalam kalimat. Oleh karena itu, hubungan antarkedua 

klausa dalam kalimat kompleks ini tidak sederajat atau tidak sejajar. Contoh: 

(5) Supriyati tetap berangkat meskipun hari telah gelap. 

(6) Ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. 

 

Kalimat (5) dan (6) merupakan kalimat kompleks sebab terdiri atas klausa utama dan 

klausa subordinatif. Kalimat (5) berpola S-P-K{konj-S-P}. Kalimat (6) berpola  

K{konj.-S-P}-S-P-K. Klausa Supriyati tetap berangkat pada kalimat (5) dan 

Hermawan masih berada di atas bus pada kalimat (6) merupakan klausa utama. 

Sedangkan meskipun hari telah gelap pada kalimat (5) dan ketika hujan turun pada 
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(6) merupakan klausa subordinatif. Klausa subordinatif dapat terletak pada akhir 

kalimat atau awal kalimat, seperti halnya pada contoh (5) dan (6) (Sasangka, 2014: 

44). 

 

3. Kalimat Majemuk 

Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih 

yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas (Sasangka, 2014: 49). Klausa 

yang satu dalam kalimat majemuk bukan merupakan bagian dari klausa yang lain 

atau klausa yang satu bukan merupakan pengembangan dari salah satu fungsi yang 

ada dalam klausa itu. Hubungan antara klausa yang satu dan yang lain dalam kalimat 

ini menyatakan hubungan koordinatif. Contoh: 

(7) Yanto membaca stilistika dan istrinya membuatkan susu jahe. 

(8) Adikku bekerja di Medan, sedangkan kakakku bekerja di Yogya. 

 

Contoh (7) dan (8) tersebut merupakan kalimat majemuk yang masing-masing terdiri 

atas dua klausa utama. Kalimat (7) teridiri dari dua klausa. Klausa pertama, Yanto 

membaca stilistika berpola  S-P-O . klausa kedua, istrinya membuatkan susu jahe 

berpola S-P-O. Kalimat (8) juga terdiri dari dua klausa. Klausa pertama, Adikku 

bekerja di Medan berpola S-P-K. Klausa kedua, kakakku bekerja di Yogya berpoa S-

P-K. Kedua klausa pada masing-masing kalimat memiliki kedudukan yang 

koordinatif (Sasangka, 2014: 49). 

 

4. Kalimat Majemuk Kompleks 

Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas tiga klausa atau 

lebih (Sasangka, 2014: 52). Dua di antara klausa dalam kalimat majemuk ini 

merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif  
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yang berfungsi sebagai pemerluas salah satu atau kedua fungsi dalam klausa utama. 

Kekompleksan dalam kalimat majemuk ini ditandai dengan perluasan salah satu atau 

lebih unsur (fungsi) dalam kalimat. contoh: 

(9) Ayah sedang melukis dan adik sedang belajar ketika kebakaran itu terjadi. 

(10) Bahwa setiap amal ibadah akan mendapat 700 kali kebaikan sudah 

diketahui banyak orang, tetapi tidak semua orang mau melakukannya 

karena manusia cenderung kikir. 

 

D. Kalimat Efektif 

Keraf (2004: 40) menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang 

memiliki kemampuan atau tenaga untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan 

pada pikiran pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Sasangka (2014: 54) yang mengartikan kalimat efektif sebagai kalimat 

yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis 

atau si pembicara. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

disebut dengan kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk 

mengungkapkan gagasan si penulis atau si pembicara dan menimbulkan kembali 

gagasan tersebut pada pikiran pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Hal ini 

berarti bahwa kalimat efektif harus disusun secara sadar untuk mencapai daya 

informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya, sehingga mampu menarik 

pembaca.  

 

E. Ciri – Ciri Kalimat Efektif 

1. Kalimat Efektif Dilihat dari Ciri Kegramatikalan 

Gramtika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) berarti ‗tata 

bahasa‟. Gramatika ini merupakan kata benda, sedangkan kata sifatnya adalah 
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gramatikal yang berarti „sesuai dengan tata bahasa; menurut tata bahasa‟. 

Sedangkan menurut Kamus Linguistik (Kridalaksana, 2008: 75) gramatikal berarti 

‗sesuai dengan kaidah-kaidah gramatika suatu bahasa, bersangkutan dengan 

gramatika suatu bahasa‟. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kegramatikalan adalah kesesuaian dengan kaidah-kaidah atau tata 

bahasa suatu bahasa. Hal-hal yang dibicarakan di dalam tata bahasa itu meliputi 

bidang morfologi dan sintaksis. Tata bahasa itu menyangkut kata, struktur internal di 

dalamnya (morfologi), dan struktur antar-kata (sintaksis); dan keduanya dibedakan 

dengan leksikon (Verhaaar: 2012: 9). Bidang morfologi menyangkut struktur internal 

kata, seperti pada bentukan kata tertidur yang terdiri atas morfem ter- dan tidur (ter- 

diberi garis karena tidak pernah berdiri sendiri). Jadi kata tertidur memiliki struktur 

internal dengan bagian-bagiannya yaitu ter- dan tidur. Bidang sintaksis adalah 

cabang ilmu yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Sebagaimana 

halnya morfologi menyangkut struktur internal kata maka sintaksis berkaitan dengan 

struktur antar-kata itu atau struktur eksternalnya. 

Verhaar (2012: 14) menambahkan semantik ke dalam tata bahasa. Semantik 

merupakan bidang lingustik yang membahas arti atau makna. Baik morfologi 

maupun sintaksis sudah pasti ada makna di dalamnya, makna itu yang disebut 

dengan makna gramatikal. Dalam penelitian ini membahas mengenai kegramatikalan 

kalimat atau kesesuaian bentuk kalimat dengan tata bahasa. Oleh karena itu, perlu 

dibahas mengenai kegramatikalan dalam bidang morfologi ( kegramatikalan kata), 

sintaksis (kegramatikalan kalimat), semantik (kegramatikalan makna) dan ortografis. 
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a. Kegramatikalan Kata 

Kata adalah satuan terkecil dalam sintaksis (Kridalaksana, 2007: 17). Hal 

tersebut sejalan dengan Bloomfield dalam Chaer (2007: 163) yang membatasi kata 

sebagai satuan bebas terkecil (a minimal free from). Satuan bebas diartikan sebagai 

semua satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan yang biasa. Itu 

berarti bahwa satuan tersebut tidak lagi terikat dengan satuan lain. Sebagai satuan 

gramatik, kata terdiri dari satu atau beberapa morfem, seperti pada kata belajar yang 

terdiri dari morfem ber- dan morfem ajar, kata terpelajar terdiri dari tiga morfem 

yaitu morfem ter-, per- dan morfem ajar. Kegramatikalan kata berarti kesesuaian 

bentuk-bentuk kata dengan kaidah-kaidah pembentuknya. 

Kridalaksana (2007: 17) membatasi pembentukan kata menjadi dua yaitu: 

Pertama, kata adalah satuan terkecil dalam sintaksis. Oleh sebab itu, kata menjadi 

input dalam proses sintaksis, dan menjadi output terakhir dalam proses morfologis. 

Kedua, munculnya dan lazimnya bentukan-bentukan hasil proses morfologis semata-

mata ditentukan oleh kreativitas bahasawan, dan karena ciptaan itu diterima oleh 

lingkupannya. Sekalipun faktor kreatifitas yang memungkinkan bahasawan 

menciptakan berbagai jenis bentukan kata ada juga batasan-batasan intern yang tidak 

memungkinkan penggabungan beberapa proses. Chaer (2007: 177) mengungkapkan 

bahwa dalam proses morfemis atau proses pembentukan kata perlu dibahas mengenai 

afiksasi, reduplikasi, komposisi dan juga sedikit mengenai konversi dan modifikasi 

intern. Kaitannya dengan proses morfologis atau disebut juga dengan proses 

gramatikal khususnya pembentukan kata dengan afiks maka perlu dijabarkan 
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mengenai pembentukan kata dalam bahasa Indonesia pada tiga hal, yaitu (1) afiksasi, 

(2) reduplikasi, dan (3) komposisi. 

1) Afiksasi 

Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar 

(Chaer, 2007: 177). Afiks itu sendiri merupakan sebuah bentuk, biasanya berupa 

morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. 

Hal tersebut sejalan dengan Muslich (2009: 38) yang mengartikan afiksasi sebagai 

peristiwa pembentukan kata dengan jalan membubuhkan afiks pada bentuk dasar. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan afiksasi 

adalah peristiwa pembentukan kata dengan jalan membubuhkan afiks pada sebuah 

dasar atau bentuk dasar. Dalam proses afiksasi ini melibatkan beberapa unsur, yaitu  

bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan (Chaer, 2007: 177). 

Bentuk dasar atau dasar yang menjadi dasar dalam proses afiksasi dapat berupa akar, 

yakni bentuk terkecil yang tidak dapat disegmentasikan lagi. Sedangkan afiks 

merupakan sebuah bentuk satuan gramatik berupa morfem terikat yang di dalam 

suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki 

kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain yang diimbuhkan pada sebuah dasar 

dalam proses pembentukan kata untuk memebentuk kata atau pokok kata baru. 

Menurut Chaer (196: 196) perubahan afiks yang berkaitan dengan proses 

pembentukan kata ini dapat berwujud: (1) pelesapan afiks, yaitu kesalahan yang 

ditandai dengan ketidakhadirannya afiks yang seharusnya ada dalam kata yang baik 

dan benar , (2) pemunculan afiks, yaitu ditandai dengan hadirnya suatu afiks yang 
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seharusnya tidak muncul dalam kata yang baik dan benar, dan (3) perubahan afiks, 

yaitu kesalahan yang ditandai dengan pemakaian bentuk afiks yang salah. Imbuhan 

atau afiks dapat dibedakan menjadi empat, yaitu; awalan (prefiks); yaitu imbuhan 

yang terletak pada awal kata, akhiran (sufiks); yaitu imbuhan yang terletak pada 

akhir kata, sisipan (infiks); yaitu imbuhan yang terletak ditengah kata, dan gabungan 

imbuhan (konfiks); yaitu imbuhan yang terletak pada awal kata dan akhir kata. 

Mustakim (2014: 8-9). 

Prefiks Sufiks Infiks  Konfiks 

meN- 

di- 

peN- 

ber- 

ter- 

se- 

an- 

in- 

kan- 

-el- 

-em- 

-er- 

 

meN-...-kan 

meN-...-i 

peN-...-an 

ke-...-an 

se-...-nya 

per-...-an 

 

 

2) Reduplikasi 

Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik 

secara keseluruhan, secara sebagian (perisal) atau maupun dengan perubahan bunyi 

(Chaer, 2007: 182). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muslich (2009: 48) yang 

mendefinisikan pengertian reduplikasi sebagai peristiwa pembentukan kata dengan 

jalan mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik bervariasi 

fonem maupun tidak, baik berkombinsi dengan afiks maupun tidak. Hasil 

pengulangan itu disebut dengan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang 

merupakan bentuk dasar. Bentuk dasar ialah bentuk linguistik yang diulang yang 

menjadi dasar dari proses pengulangan. Menurut Chaer (2007:183) proses 

reduplikasi dapat bersifat paradigmatis dan dapat pula bersifat derivasional. 

Redupikasi yang paradigmatis tidak mengubah identitas leksikal, melainkan hanya 
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memberikan makna gramatikal, seperti meja-meja berarti ‗banyak meja‟. Reduplikasi 

yang bersifat derivasional membentuk kata baru atau kata yang identitas leksikalnya 

berbeda dengan bentuk dasarnya, seperti pura-pura dari kata dasar pura. 

Muslich (2009: 52-54) membagi reduplikasi (pengulangan) menjadi empat 

macam, yaitu (1) pengulangan seluruh, yaitu pengulangan bentuk dasar secara 

keseluruhan, tanpa berkomunikasi dengan pembubuhan afiks dan tanpa perubahan 

fonem, seperti batu-batu dan satuan-satuan, (2) pengulangan sebagian, yaitu 

pengulangan bentuk dasar secara sebagian, tanpa perubahan fonem, seperti 

memanggil-mnggil, dan berlari-lari, (3) pengulangan yang berkombinasi dengan 

pembubuhan afiks, yaitu pengulangan bentuk dasar disertai dengan penambahan 

afiks secara bersama-sama atau serentak dan bersama-sama pula mendukung satu 

arti, seperti mobil-mobilan dan rumah-rumahan, dan (4) pengulangan dengan 

perubahan fonem, yaitu pengulangan bentuk dasar dengan disertai perubahan fonem, 

seperti gerak-gerik, dan  serba-serbi. 

 

3) Komposisi 

Komposisi adalah hasil dari proses penggabungan morfem dasar dengan 

morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah 

konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. (Chaer, 

2007: 185). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muslich (2009: 57) yang 

mendefinisikan komposisi sebagai peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau 

lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Hasil proses dari 

komposisi adalah bentuk majemuk. Ciri-ciri bentuk majemuk ini dapat dilihat dari 

dua segi, yaitu dari sifat konstruksinya dan sifat unsurnya (Muslich:2009:59). Dilihat 
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dari segi sifat konstruksinya, bentuk majemuk tergolong konstruksi pekat. Karena 

kepekatannya itu antara unsur-unsurnya tidak dapat disisipi bentuk atau unsur lain, 

baik dengan yang, dan, dan –nya. Selain itu, kepekatan itu dibuktikan dengan 

diberlakukanya bentuk majemuk sebagai satu bentuk dasar ketika bentuk majemuk 

tersebut mendapat atau bergabung dengan afiks. Sifat konstruksi lainnya adalah 

konstruksi bentuk majemuk tetap. Artinya kata pada kata majemuk tidak dapat 

ditukarkan (Muslich, 2009:61).  

 

b. Kegramatikalan Kalimat 

Telah dibahas sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan kalimat adalah satuan 

bahasa terkecil dalam bentuk lisan dan tulisan yang mengungkapkan pikiran yang 

utuh. Kegramatikalan kata berarti kesesuaian bentuk kalimat dengan kaidah-kaidah 

pembentuknya. Untuk mengetahui kaidah pembentukan kalimat perlu dijabarkan 

mengenai struktur gramatikal dan unsur-unsur yang membangun dalam suatu 

kalimat. 

1) Struktur Gramatikal Kalimat 

Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, unsur-unsurnya 

lengkap, susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum, dan tidak 

mengandung pertanyaan atau pengingkaran (Alwi, dkk. 2010: 326). Dalam 

pembahasan mengenai kalimat perlu  dibedakan mengenai kategori sintaksis, fungsi 

sintaksis dan peran semantik unsur-unsur kalimat. Setiap bentuk kata atau frasa yang 

menjadi konstituen kalimat termasuk dalam kategori kata atau frasa tertentu dan 

masing-masing mempunyai fungsi sintaksis serta peran semantik tertentu pula. 

Dalam suatu kalimat akan muncul fungsi sintaksis. Fungsi tersebut yaitu predikat, 

subjek, objek, pelengkap dan keterangan. Namun tidak semua fungsi sintaksis 
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tersebut mengisi sebuah kalimat. Paling tidak suatu kalimat harus ada konstituen 

pengisi subjek dan predikat. Konstituen lainnya banyak ditentukan oleh konstituen 

pengisi predikat. Oleh karena itu verba predikat memiliki peranan yang dominan 

karena menentukan kehadiran konstituen lain dalam kalimat. Artinya bahwa 

kehadiran unsur objek, pelengkap, dan atau keterangan sangat bergantung pada 

bentuk dan jenis predikat (Alwi, dkk., 2010: 328). 

 

2) Fungsi Unsur Kalimat 

a) Fungsi Predikat 

Menurut Alwi, dkk (2010: 333-337) yang dimaksud dengan predikat 

konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri dan jika ada 

konstituen objek, pelengkap, dan atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat 

kalimat biasanya berupa frasa kerja atau frasa sifat. Pada kalimat yang berpola S-P, 

predikat dapat pula berupa frasa nominal, frasa numeral, atau frasa preproposisional, 

di samping frasa verbal dan frasa adjectival. Putrayasa, (2009: 43-44) menambahkan 

bahwa predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri 

sendiri atau subjek itu. Memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri 

tentu menyatakan apa yang dikerjakan atau dalam keadaan apa fungsi subjek itu. 

Predikat biasanya terjadi pada kata kerja atau kata keadaan, dan kehadirannya dapat 

ditandai  dengan memakai kata tanya mengapa, artinya dalam keadaan apa, 

bagaimana atau mengerjakan apa. 

b) Fungsi Subjek 

Fungsi subjek merupakan fungsi sintaksis yang terpenting yang kedua setelah 

predikat. Pada umumnya subjek berupa nomina, frasa nominal atau klausa (Alwi, 

dkk., 2010: 334). Subjek ini terletak di sebelah kiri predikat. Untuk menentukannya, 
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dapat digunakan bentuk pertanyaan dengan memakai kata tanya apa atau siapa 

dihadapan predikat. Kata tanya apa digunakan untuk mencari subjek yang bukan 

berupa orang atau sesuaatu yang bernyawa. Kata tanya siapa digunakan untuk 

mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa. Subjek itu adalah 

sesuatu yang dianggap berdiri sendiri, sehingga biasanya merupakan kata benda 

(Putrayasa, 2009: 43). 

c) Fungsi Objek 

 Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat 

yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Letaknya selalu dibelakang predikat. 

Dengan demikian, objek dikenali dengan memperhatikan jenis predikat yang 

dilengkapinya dan ciri khas objek itu sendiri. Verba transitif biasanya ditandai oleh 

kehadiran afiks tertentu. Sufiks –kan dan –i serta prefiks meng- umumnya 

merupakan pembentukan verba transitif. Objek biasanya berupa nomina atau frasa 

nomina, dapat juga berupa persona ketiga tunggal yang diganti dengan pronominal –

nya, dan jika berupa prnomina tunggal dapat diganti dengan bentuk –ku, -mu ( 

(Putrayasa 2009: 43) (Alwi, dkk, 2010: 335). 

d) Fungsi Pelengkap 

 Pelengkap mempunyai kemiripan dengan objek. Baik objek maupun 

pelengkap berwujud nomina dan keduanya juga sering menduduki tempat yang 

sama, yakni di belakang verba. Oleh karena itu sering kali orang mencampuradukan 

pengertian antara objek dan pelengkap. Membedakan antara objek dan pelengkap 

sebagai berikut: (Putrayasa 2009: 43) (Alwi, dkk: 336). 
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Objek  Pelengkap  

1. Berwujud frasa nominal atau klausa 1. Berwujud frasa nominal, frasa 

verbal, frasa adjectival, frasa 

preposisional, atau klausa 

2. Berada langsung di belakang 

predikat 

2. Berada langsung di belakang 

predikat jika tak ada objek dan 

klausa ini hadir di belakang objek. 

3. Menjadi subjek akibat pemasifan 

kalimat 

3. Tidak dapat menjadi subjek akibat 

pemasifan kalimat. 

4. Dapat diganti dengan pronominal –

nya 

4. Tidak dapat diganti dengan –nya 

kecuali dalam kombinasi preposisi 

selain di-, ke-, dari-, dan akan. 
 

 

e) Fungsi Keterangan 

Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling 

mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat di akhir, di awal, dan bahkan di tengah 

kalimat. Pada umumnya, kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat manasuka. 

Konstituen keterangan biasanya berupa frasa nominal, frasa proposional, atau frasa 

adverbial. Makna keterangan ditentukan oleh perpaduan makna unsur-unsurnya. Bisa 

bermakna tempat, waktu, akar, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, sebab, dan 

kesalingan. Dalam Bahasa Indonesia terdapat berbagai macam keterangan, karena 

keterangan tersebut ditentukan oleh perpaduan makna unsur-unsurnya (Putrayasa, 

2009: 46) (Alwi, dkk., 2010: 337). 

 

3) Frasa dan Klausa dalam Kalimat 

Berbicara mengenai bidang sintaksis berarti menyangkut mengenai kalimat, 

klausa, frasa-frasa dan juga hubungan antara kalimat satu dengan kalimat-kalimat 

sebelum dan sesudahnya pada tataran wacana. Satuan wacana terdiri dari unsur-unsur 

yang berupa kalimat. Satuan kalimat terdiri dari unsur-unsur yang berupa klausa. 

Satuan klausa terdiri dari unsur-unsur yang berupa frasa, dan frasa terdiri dari unsur-
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unsur yang berupa kata. Penelitian ini membahas mengenai kalimat, sehingga perlu 

diuraikan mengenai klausa dan frasa sebagai unsur-unsur yang membentuknya. 

a) Frasa  

Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan 

yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis (Sasangka, 2014: 1). Pendapat lain 

mengenai frasa juga dikemukakan oleh Chaer (2007: 222) yang mendefinisikan frasa 

sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non predikatif, 

atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di 

dalam kalimat. Karena merupakan gabungan kata maka frasa terdiri lebih dari satu 

kata, dengan pembentuknya yaitu bukan lagi morfem terikat melainkan berupa 

morfem bebas. Nonpredikatif berarti hubungan antara kedua unsur yang membentuk 

frasa tidak bertstruktur subjek-predikat atau berstruktur predikat-objek. Berdasarkan 

pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimasud dengan frasa 

adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan 

unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis dan bersifat non 

predikatif. Sasangka (2014: 9) membedakan frasa menjadi lima jenis, yaitu; (1) frasa 

verbal, ialah frasa yang berintikan verba (kata kerja), (2) frasa nominal, ialah frasa 

yang berintikan nomina (kata benda),  (3) frasa adjektival, ialah frasa yang berintikan 

adjektiva (kata sifat) (4) frasa numeral, ialah frasa yang berintikan numeralia (kata 

bilangan, dan (5) frasa preposisional, ialah frasa yang berintikan preposisi (kata 

depan).  Jika suatu kelompok kata menduduki dua fungsi yang berbeda (berarti telah 

melampaui batas fungsi), kelompok kata itu disebut kalimat bukan frasa Sasangka 

(2014: 1). 
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b) Klausa 

Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, yang 

sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan yang berpotensi menjadi 

kalimat. (Sasangka, 2014: 15). Pendapat lain mengenai frasa dikemukakan oleh 

Chaer (2007: 231) yang mengartikan klausa sebagai satuan sintaksis berupa runtutan 

kata-kata berkonstruksi predikatif. Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan klausa adalah satuan gramatikal pada tataran sintaksis 

berupa kelompok kata yang berkonstruksi predikatif (sekurang-kurangnya terdiri dari 

subjek dan predikat). Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu, 

tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebut kalimat, 

mungkin hanya berupa kata atau mungkin hanya berupa kelompok kata atau frasa. 

Ciri lain tuturan disebut kalimat adalah adanya predikat di dalam tuturan tersebut. 

Agar mudah memahami perbedaan antara klausa dan kalimat dapat dilihat contoh di 

bawah ini: 

(11) Dia Cantik 

(12) Adik makan roti 

 

Contoh (11) dan (12) dapat diacu sebagai klausa dan juga kalimat bergantumg cara 

memandangnya. contoh (11) terdiri atas fungsi subjek dan predikat, dan contoh (12) 

terdiri atas fungsi subjek, predikat dan objek. Bentuk-bentuk itu disebut klausa jika 

cara pandangannya didasarkan pada struktur internalnya. Setiap konstruksi sintaksis 

yang terdiri atas unsur subjek dan predikat (tanpa memperhatikan intonasi atau tanda 

baca akhir) adalah klausa. Bentuk-bentuk pada contoh (11) dan (12) itu disebut 

kalimat jika terlihat unsur-unsur subjek-predikat lengkap dengan intonasi tanda baca 

akhir. Dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, klausa selalu berada 
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dalam kalimat, baik dalam sederhana maupaun kalimat luas, sehingga ada bentuk 

kalimat yang terdiri atas satu klausa, dua klausa, dan ada yang lebih dari itu. Contoh 

(11) dan (12) merupakan contoh bentuk kalimat tunggal. 

 

4) Hubungan Antarklausa 

Sebuah kalimat dapat mengandung satu klausa atau lebih (Alwi, dkk., 2010: 

395). Karena terdiri lebih dari satu klausa maka antara klausa satu dengan klausa 

yang lain memiliki hubungan satu dengan yang lain di dalam kalimat majemuk setara 

maupun kalimat majemuk bertingkat. Hubungan antarklausa dalam suatu kalimat 

dapat ditandai dengan adanya kehadiran konjungtor (kata penghubung) pada awal 

salah satu klausa tersebut dan juga dapat ditandai dengan adanya pelesapan bagian 

dari klausa, khususnya subjek.  

a) Hubungan Koordinasi 

Koordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih yang masing-masing 

mempunyai kedudukan yang setara dalam struktur konstituen kalimat (Alwi, dkk., 

2010: 396). Hasilnya adalah satuan yang sama kedudukannya. Hubungan antara 

klausa-klausanya tidak menyangkut satuan yang membentuk hierarki karena klausa 

yang satu bukanlah konstituen dari klausa yang lain. Klausa-kalusa yang 

digabungkan dengan cara koordinasi hubungan koordinasi disebut kalimat majemuk 

setara. Kalimat ini ditandai dengan adanya konjungtor dan, atau, tetapi, serta, lalu, 

kemudian, lagipula, hanya, padahal, sedangkan, baik, maupun, tidak, tetapi,  

bukan(nya), dan melainkan (Alwi, dkk., 2010: 397). 
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b) Hubungan Subordinasi 

Subordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih. (Alwi, dkk., 2010: 398). 

Oleh karena itu, terbukti kalimat majemuk yang salah satu klausanya menjadi bagian 

dari klausa yang lain. Jadi klausa-klausa dalam kalimat majemuk yang disusun 

dengan cara subordinasi itu tidak mempunyai kedudukan yang setara. Dengan kata 

lain, dalam kalimat majemuk berfungsi sebagai konstituen klausa yang lain. 

Hubungan antara klausa-klausa itu bersifat hierarkis. Oleh karena itu, kalimat 

majemuk yang disusun dengan cara subordinatif itu disebut dengan kalimat majemuk 

bertingkat. Kalimat ini ditandai dengan adanya konjungtor setelah, sebelum, kalau, 

supaya, sekalipun, daripada, sebab, dengan dan tanpa (Alwi, dkk., 2010: 400). 

 

c. Kegramatikalan Makna 

Makna menurut Kamus Besar Bahasa Indoneia (2016) berarti ‗arti atau 

maksud perkataan‟. Sedangkan Ferdinan de Saussure dalam Chaer (2007: 187) 

mengartikan makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada 

sebuah tanda-linguistik. Kegramatikalan makna berarti kesesuaian makna dengan 

kaidah-kaidah pembentuknya. Makna atau arti itu hadir dalam tata bahasa (morfologi 

dan sintakis) maupun leksikon, sehingga berbicara mengenai kegramatikalan kata 

dan kalimat maka akan selalu hadir kegramatikalan makna. Menurut Putrayasa 

(2010: 117-123) Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai hal-hal yang 

menyangkut masalah hubungan kata dengan maknanya, yaitu: (1) konsep makna, (2) 

homonimi, (3) polisemi, (4) hipernimi dan hiponimi, (5) sinonimi dan antonimi, dan 

(6) konotasi. 
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1) Konsep makna 

Dalam pelajaran bahasa sering terdapat kata mati yang maknanya disamakan 

dengan meninggal. Namun menurut teori semantik, kata mati dan kata meninggal itu 

tidak sama maknanya, sebab jika kedua kata itu sama maknanya, tentunya antara 

mati dan meninggal dapat dipertukarkan secara bebas. Pada kenyatannya kedua kata 

itu tidak bisa dipertukarkan secara bebas. Perhatikan contoh berikut: 

(13) Anjing itu sudah mati. (Putrayasa, 2010:17) 

(14) Anjing itu sudah meninggal. 

 

Pada contoh kalimat (13) merupakan bentuk kalimat yang benar, sedangkan kalimat 

(14) merupakan bentuk yang tidak bisa diterima dalam pertuturan bahasa Indonesia 

yang wajar.  

 

2) Homonimi 

Homonimi adalah dua buah kata atau lebih yang sama bentuknya, tetapi 

maknanya berlainan. Kata-kata yang berhomonimi ini sesungguhnya merupakan 

kata-kata yang berlainan yang kebetulan saja bentuknya sama (Putrayasa, 2010: 

117). Oleh karena, maknanya juga tidak sama. Misalnya seperti kata bisa yang 

bermakna racun ular berhomonimi dengan kata bisa yang berarti „sanggup, dapat‟. 

Adakalanya kata-kata yang berhomonim ini yang sama hanya bunyinya yang biasa 

sedangkan ejaannya tidak sama disebut dengan istilah homofon, misalnya kata sangsi 

yang berarti „ragu‟ dan kata sanksi yang berarti „akibat‟. Sebaliknya, ada juga kata-

kata yang berhomonim hanya sama ejaannya yang biasa sedangkan lafalnya tidak 

sama disebut dengan istilah homograf,. Misalnya kata teras (lafalnya teras) yang 

berarti ‗serambi di luar rumah‘, dan kata teras (lafalnya teras) yang berarrti „pati, 

inti, utama‟. 
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3) Polisemi 

Polisemi adalah kata-kata yang maknanya lebih dari satu, sebagai akibat 

terdapatnya lebih dari satu komponen konsep makna pada kata-kata tersebut 

(Putrayasa, 2010: 118). Misalnya pada kata kepala yang mengandung komponen 

konsep makna „anggota tubuh manusia (binatang), pemimpin atau ketua, orang atau 

jiwa, bagian yang sangat penting, bagian yang berada di sebelah atas, sesuatu yang 

bentuknya bulat atau menyerupai kepala‟. Biasanya makna-makna pada sebuah kata 

atau ujaran yang polisemi ini masih berkaitan satu dengan yang lainya. 

 

4) Hipernimi dan Hiponimi 

Hipernimi adalah kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata-kata yang 

lain (Putrayasa, 2010: 119). misalnya kata burung yang melingkupi kata-kata seperti 

burung merpati, kepodang, perkutut, dan murai. Dengan kata lain, yang dimaksud 

disebut burung bukan hanya merpati atau kepodang saja, melainkan juga perkutut 

dan murai.  Karena kata-kata yang berhipernimi ini maknanya melingkupi makna 

sejumlah kata-kata lain, maka seringkali menjadi bersifat umum. Kebalikan dari 

hipernimi adalah hiponimi. Jika hipernimi adalah kata atau ungkapan yang maknanya 

melingkupi makna kata atau ungkapan lain, maka hiponimi adalah kata atau 

ungkapan yang maknanya termasuk di dalam makna kata atau ungkapan lain. 

misalnya makna kata merpati termasuk di dalam makna burung, makna kata kuning 

termasuk di dalam makna kata warna. 

 

5) Sinonimi dan Antonimi 

Sinonimi adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya kurang lebih sama. 

Dikatakan kurang lebih karena tidak akan ada dua buah kata berlainan yang 
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maknanya sama yang sama hanya informasinya. Contohnya seperti pemuda dan laki-

laki, gadis dan artis. Sedangkan antonimi adalah dua buah kata yang maknanya 

dianggap berlawanan. Dikatakan dianggap karena sifat berlawanan dari dua kata 

yang berantonim ini sangat relatif, seperti jauh dan dekat, miskin dan kaya. 

Sedangkan contoh yang mutlak berlawanan seperti kata mati dan hidup (Putrayasa, 

2010: 120-121). 

 

6) Konotasi  

 Konotasi atau nilai rasa kata adalah pandangan baik-buruk atau psotif-negatif 

yang diberikan oleh sekelompok maksyarakat bahasa terhadap sebuah kata. Nilai 

rasa kata ini sangat ditentukan oleh pengalaman, kebiasaan dan pengalaman hidup 

yang dianut oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Misalnya kata amplop yang 

sebenarnya bermakna „sampul surat‟, dalam masyarakat memiliki konotasi yang 

buruk atau negatif. Kata amplop selain bermakna „sampul surat‟ juga bermakna 

„uang sogok‟ atau „uang suap‟. Karena nilai-nilai ini bergantung pada pengalaman, 

kebiasaan, dan pandangan hidup suatu kelompok masyarakat bahasa ada 

kemungkinan nilai rasa sebuah kata benda dari suatu daerah dengan daerah lain, atau 

dari suatu tingkat atau kelompok social masyarakat dengan kelompok sosial 

masyarakat lainnya akan berbeda (Putrayasa, 2010: 122). 

 

d. Ortografis 

Ortografis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) berarti ‗secara 

ortografi‘. Ortografi itu sendiri berarti „menurut aturan ejaan yang benar‟. 

Sedangkan menurut Kamus Linguistik (Kridalaksana, 2008: 169) orotografis berarti 
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‗sistem ejaan suatu bahasa‟. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan kegramatikalan dalam bidang ortografis yaitu kesesuaian dengan penulisan 

atau ejaan suatu bahasa. Ejaan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2016) berarti ‗kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan 

sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca‘. 

Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis 

yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah 

serapan, dan pemakaian tanda baca. Sedangkan definisi ejaan menurut Kamus 

Linguistik (Kridalaksana, 2008: 54) yaitu „penggambaran bunyi bahasa dengan 

kaidah tulis-menulis yang distandarkan‘. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia (PUEBI) (2015: 6-51) edisi terbaru yang tertuang pada peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, Ejaan 

dalam Bahasa Indoensia mencakup; (1) pemakaian huruf. (2) penulisan kata, (3) 

pemakaian tanda baca. 

1) Pemakaian Huruf 

Pemakian huruf dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 5-

15) mencakup pedoman penulisan (a) huruf kapital, (b) huruf miring dan (c) hururf 

tebal.  

a) Huruf Kapital 

Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 5-12) huruf kapital 

digunakan sebagai; (1) huruf pertama kata pada awal kalimat, (2) huruf pertama 

unsur-unsur nama orang, (3) huruf pertama petikan langsung pada dialog atau naskah 

percakapan, (4) huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, 
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termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, (5) huruf pertama unsur nama gelar 

kehormatan, keturunan, dan keagamaan dan akademik yang diikuti nama orang, 

termasuk gelar akademik  yang mengikuti nama orang, (6) huruf pertama unsur nama 

gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, profesi serta nama jabatan dan 

kepangkatan yang pakai sebagai sapaan, (7) huruf pertama unsur nama jabatan dan 

pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang 

tertentu, nama instansi, atau nama tempat, (8) huruf pertama nama bangsa, suku 

bangsa, dan bahasa, (9) huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau 

hari raya, (10) huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, (11) huruf pertama nama 

geografi, (12) huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang 

sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali 

kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, (13) huruf pertama setiap kata 

(termasuk unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, karangan, artikel, dan 

makalah, serta nama majaah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, 

dan,  yang dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal, (14) huruf pertama unsur 

singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan, dan (15) sebagai huruf pertama kata 

penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik dan paman, serta 

kata ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya pada 

contoh-contoh berikut: 

(15) Dia membaca buku 

(16) Melisa Febrani 

(17) Adik bertanya, ―Kapan kita pulang?‖ 

(18) Yang Maha Pengasih 

(19) Haji Sakhudin 

(20) Selamat datang, Yang Mulia 

(21) Wakil Presiden Jusuf Kalla 

(22) bangsa Indonesia 

Ketidakefektifan Kalimat pada Jawaban..., Melisa Febriani, FKIP UMP, 2017



 

 

 

38 

(23) hari Selasa 

(24) Perang Dunia II 

(25) Purbaligga 

(26) Repubik Indoneia 

(27) Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra 

(28) S.Pd  sarjana pendidikan 

(29) Nada bertanya, ―Ini apa, Bu?‖ 

 

b) Huruf Miring 

Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 13-14) huruf miring 

digunakan untuk; (1) menuliskn judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar 

yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, (2) menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat, dan (3) 

untuk menulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 

Misalnya: 

(30) Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdoel Moeis 

(31) Huruf terakhir pada kata abad adalah d. 

(32) Orang tua harus bersikap tut wuri handayani terhadap anak. 

 

c) Huruf Tebal 

 Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 14) huruf tebal 

dipakai untuk; (1) menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan (2) 

untuk menegaskan bagian-bagian, karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. 

Misalnya: 

(33) Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti ‗dan‘. 

(34) Latar Belakang Masalah 

 

2) Penulisan Kata 

Pemakian kata dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 16-

35) mencakup; (a) pedoman penulisan kata dasar, (b) kata berimuhan, (c) bentuk 
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ulang, (d) gabungan kata, (e) pemenggalan kata, (f) kata depan, (g) partikel, (h) 

singkatan dan akronim, (i) angka dan bilangan, (j) kata ganti ku-, kau-, -ku, -mu dan 

–nya dan  (k) kata sandang si dan sang. 

a) Kata Dasar 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 146) kata dasar itu 

ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya: 

(35) Buku  itu sangat tebal. 

(36) Saya pergi ke sekolah. 

 

b) Kata Berimbuhan 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 16-18) ada beberapa 

aturan dalam penulisan kata berimbuhan, yaitu; (1) imbuhan (awalan, sisipan, 

akhiran serta gabungan awalan dan akhiran) ditulis serangkai dengan bentuk 

dasarnya, dan (2) untuk bentuk terikat juga ditulis serangkai dengan kata yang 

mengikutinya.  

c) Bentuk Ulang 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 18) bentuk ulang 

ditulis dengan menggunakan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya. Misalnya: 

(37) anak-anak 

(38) berjalan-jalan 

 

d) Gabungan Kata 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 19) ada beberapa 

aturan dalam penulisan gabungan kata, yaitu; (1) unsur gabungan kata yang lazim 

disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah, (2) gabungan kata 

yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan 
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tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya, (3) gabungan kata yang penulisannya 

terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran, (4) gabungan kata 

yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, (5) dan untuk 

gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya: 

(39) persegi panjang 

(40) ibu-bapak kami 

(41) bertepuk tangan 

(42) ketidakefektifan 

(43) apalagi 

 

e) Pemenggalan Kata 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 20) ada beberapa 

aturan dalam penulisan pemenggalan kata, yaitu; (1) jika di tengah kata ada huruf 

vocal yang berurutan maka pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan di antara 

kedua huruf vokal, (2) jika ada huruf diftong ai, au, ei, dan oi kata dasar tidak 

dipenggal, (3) jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan (termasuk gabungan 

huruf konsonan) di antara dua buah huruf vocal, pemenggalan pada kata dasarnya 

dilakukan sebelum huruf konsonan itu, (4) jika di tengah kata dasar ada dua huruf 

konsonan yang berurutan, pemenggalan bentuk dasarnya dilakukan di antara kedua 

huruf konsonan itu. (5) jika di tengah kata dasar ada tiga huruf konsonan atau lebih 

yang masing-masing melambangkan satu bunyi, maka pemenggalan bentuk dasarnya 

dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, 

(6) pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan 

unsur pembentuknya, (7) jika sebuah kata berdiri sendiri atas dua unsur atau lebih 

dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, maka 

pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu, tiap-tiap unsur gabungan itu 

Ketidakefektifan Kalimat pada Jawaban..., Melisa Febriani, FKIP UMP, 2017



 

 

 

41 

dipenggal seperti pada kata dasar, (8) nama orang yang terdiri atas dua unsur atau 

lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya, (9) singkatan nama diri 

dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalya dapat dilihat 

pada contoh-contoh di bawah ini: 

(44) bu-ah 

(45) pan-dai 

(46) mu-ta-khir 

(47) Makh-luk 

(48) in-stru-men 

(49) ber-jalan 

(50) bio-grafi 

(51) Lagu ―Indonesia Raya‖ digubah oleh Wage Rudolf Supratman 

(52) Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R.Ng. Rangga Warsita. 

 

f) kata Depan  

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 24) kata depan di, 

ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya: 

(33) Bermalam sajalah di sini 

(34) Cincin itu terbuat dari emas 

 

g) Partikel 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 25-26) ada 

beberapa aturan dalam penulisan partikel, yaitu; (1) partikel –lah, -kah, dan –tah 

ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, (2) partikel pun ditulis terpisah 

dari kata yang mendahuluinya, (3) partikel per yang berarti „demi‟, „tiap‟, atau 

„mulai‟ ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya pada contoh-contoh di 

bawah ini: 

(35) Bacalah buku itu baik-baik! 

(33) Apa pun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. 

(33) Mereka masuk ke dalam ruang satu per satu. 
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h) Singkatan dan Akronim 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 26-29) ada 

beberapa aturan dalam penulisan singkatan dan akronim, yaitu; (1) singkatan nama 

gelar, sapaan, jabatan, atu nama pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur 

singkatan itu, (2) singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga 

pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta 

nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, (3) singktan yang 

terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital 

tanpa tanda titik. (4) singkatan yang terdiri atas tiga huruf diikuti dengan tanda titik, 

(5) singkatan yang terdiri atas tiga huruf diikuti dengan tanda titik, (6)  singkatan 

gabungan kata yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat 

masing-masing diikuti oleh tanda titik, (7) lambang kimia, singkatan satuan ukuran, 

takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda dengan titik, (8) akronim nama 

diri ynag terdiri atas dua huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa 

tanda titik, (9) akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan 

huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal berupa huruf kapital, 

(10) akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau 

gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pada contoh-contoh di 

bawah ini: 

(34) A.H. Nasution  Abdul Haris Nasution 

(35) NKRI 

(36) SD 

(37) dll.    dan lain-lainya 

(38) u.p    untuk perhatian 

(39) kg    kilogram 

(40) BIN   Badan Intelejen Negara 

(41) Bulog    Badan Urusan Logistik 

(42) Pemilu    pemilihan umum 

Ketidakefektifan Kalimat pada Jawaban..., Melisa Febriani, FKIP UMP, 2017



 

 

 

43 

i) Angka dan Bilangan 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 29-34) ada beberapa 

aturan dalam penulisan angka dan bilangan, yaitu; (1) angka Arab atau angka 

Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor, (2) bilangan dalam 

teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali 

jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau apapun, (3) 

bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, (4) apabalia bilangan pada awal 

kalimat tidak dapat ditanyakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya 

diubah, (5) angka yang menunjukan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan 

huruf supaya lebih mudah dibaca, (6) angka dipakai  untuk menyatakan (a) ukuran 

panjang, berat, luas, dan isi; (b) satuan waktu, (c) nilai uang, (7) angka digunakan 

untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar, (8) angka 

dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci, (9) penulisan bilangan 

dengan huruf seperti pada penulisan bilangan utuh dan bilangan pecahan, (10)  

penulisan bilangan tingkat seperti huruf romawi, (11) angka yang mendapat akhiran 

–an ditulis serangkai dengan angka yang mendahuluinya, (12) penulisan bilangan 

dengan angka dan huruf sekalipun dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, 

akta dan kuitansi, (13) penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan 

diikuti huruf, dan (14) bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis 

dengan huruf. Mialnya pada contoh-contoh di bawah ini: 

(43) Angka arab : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Angka Romawi : I, II, III. IV, V, VI, VII, VIII. IX, X, L 
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(44) Mereka menonton drama itu sampai tiga kali. 

(45) Lima puluh siswa kelas 6 lulus ujian 

(46) Panitia mengundang 250 orang peserta. 

(47) Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya Rp 10 

triliun 

(48) 0,5 sentimeter 

(49) Jalan Tanah Abang 1/15 

(50) Surah Yasin: 9 

(51) lima ribu  (5000) 

setengah  (½) 

(52) abad ke XX 

(53) Lima lembar uang 1.000an (lima lembar uang seribuan) 

(54) Telah diterima ng sebanyak Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus 

lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran satu unit televisi. 

(55) Saya lampirkan tanda terims uang sebesar Rp900.500,50 (sembilan 

ratus ribu lima ratus rupiah lima puluh sen). 

(56) Rajaampat 

 

j) Kata Gnati ku, kau, -ku, -mu, dan –nya 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 34) kata ganti ku- 

dan kau- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ganti -ku, 

-mu, dan –nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya: 

(57) Buku itu boleh kau baca. 

(58) Rumahnya sedang diperbaiki. 

 

k) Kata Sandang si dan sang 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 34-35) kata si dan 

sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya: 

(59) Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. 

(60) Siti mematuhi nasihat sang kakak. 

 

3) Pemakaian Tanda Baca 

Pemakian huruf dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 36-

57) mencakup pedoman pemakaian; (a) tanda titik, (b) tanda koma, (c) tanda titik 

koma, (d) tanda titik dua, (e) tanda hubung, (f) tanda pisah, (g) tanda tanya, (h) tanda 
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seru, (i) tanda ellipsis, (j) tanda petik, (k) tanda petik tunggal, (l) tanda kurung, (m) 

tanda kurung siku, (n) tanda garis miring, dan (o) tanda penyingkat atau apostrof. 

a) Tanda Titik (.) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 36-38) ada 

beberapa aturan dalam penulisan tanda titik, yaitu; (1) tanda titik dipakai pada akhir 

kalimat pernyataan, (2) tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satuan 

bagan, ikhtisar, atau daftar, (3) tanda tiitk dipakai untuk memisahkan angka jam, 

menit, dan detik yang menunjukan waktu atau jangka waktu, (4) tanda tiitk dipakai 

dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan (yang tidak berakhir 

dengan tanda tanya atau tanda seru), dan tempat terbit, dan (5) tanda tiitk dipakai 

untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukan jumlah. 

Misalnya pada contoh-contoh berikut: 

 

(61) Ayahku tinggal di Solo. 

(62) A. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

B. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah 

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 

2. … 

(63) Pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1, 35 menit, 

20 detik) 

(64) Muslich, M. (2009). Tata Bentuk Bahas Indonesia. Jakarta: Bumi 

Aksara 

(65) Desa itu berpenduduk 24.000 orang. 

 

b) Tanda Koma (,) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 36-38) ada beberapa 

aturan dalam penulisan tanda koma, yaitu; (1) tanda koma dipakai di antara unsur-

unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, (2) tanda koma dipakai sebelum kata 

penghubung, seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dalam kalimat majemuk (setara), 
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(3) tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak 

kalimat itu mendahului induk kalimatnya, (4) tanda koma dipakai di belakang kata 

atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti 

oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun 

demikian, (5) tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti o, ya, wah, 

aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan, seperti Bu, Dik, 

atau Nak, (6) tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian 

lain dalam kalimat, (7) tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-

bagian alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri 

yang ditulis berurutan, (8) tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang 

dibalik susunannya dalam daftar pustaka, (9) tanda koma dipakai di antara bagian-

bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir, (10) tanda koma dipakai di antara nama 

orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari 

singkatan nama diri, keluarga, atau marga, (11) tanda koma dipakai sebelum angka 

desimal atau  di antara rupiah atau sen yang dinyatakan dengan angka, (12) tanda 

koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi, dan (13) 

tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat 

untuk menghindari salah baca/salah pemahaman. Misalnya pada contoh-contoh 

berikut ini: 

(66) Saya membeli kertas, pena, dan tinta. 

(67) Saya akan membeli buku-buku puisi, tetapi kau yang memilihnya. 

(68) Kalau ada undangan, saya akan datang. 

(69) Anak itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa 

belajar di luar negeri. 

(70) O, begitu? 

(71) Kata Ibu, ―Saya gembira sekali‖ 

(72) Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor 

(73) Chaer, A. (2012). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka 

Cipta 
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(74) Hilman, Hadikusuma, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya 

Indonesia (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 12. 

(75) Melisa Febriani, S.Pd., M.Pd. 

(76) Rp500,50 

(77) Di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum 

diolah. 

(78) Atas perhatin Saudara, kami ucapkan terim kasih. 

 

c) Tanda Titik Koma (;) 

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 44-45) ada 

beberapa aturan dalam penulisan tanda titik koma, yaitu; (1) tanda titik koma dapat 

dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara 

di dalam kalimat majemuk, (2) tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang 

berupa klausa, (3) tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian 

perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya pada 

contoh-contoh berikut ini: 

 

(79) Hari sudah malam; anak-anak masih membaca buku-buku yang baru 

dibeli ayahnya. 

(80) Syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lemabaga ini: 

(1) Berrkewarganegaraan Indonesia; 

(2) Berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya; 

(3) Berbadan sehat 

(4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

(81) Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, dan kaus; pisang, apel, 

dan jeruk. 

 

d) Tanda Titik Dua (:) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 45-47) ada 

beberapa aturan dalam penulisan tanda titik dua, yaitu; (1) tanda titik dua dipakai 

pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian dan penjelasan, (2) 

tanda titik dua tidak dipakai jika perincian penjelasan itu merupakan pelengkap yang 
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mengakhiri pernyataan, (3) tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang 

memerlukan pemerian, (4) tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah 

kata yang menunjukan pelaku dalam percakapan, dan (5) tanda titik dua dipakai di 

antara; (a) jilid atau nomor dan halaman, (b) surah dan ayat dalam kitab suci, (c) 

judul dan anak judul suatu karangan, serta (d) nama kota dan penerbit buku dalam 

daftar pustaka. Misalnya pada contoh-contoh berikut ini: 

(82) Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup atau mati. 

(83) Kita memerlukan meja, kursi dan lemari. 

(84) a. Ketua  : Ahmad Wijaya 

Sekertaris : Siti Aryani 

Bendahara : Aulia Arimbi 

(85) Ibu : ―Bawa kompor ini, Nak!‖ 

(86) Dari Pemburu ke Terapeutik: Analogi Cerpen Nusantara 

 

e) Tanda Hubung (-) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 47-49) ada 

beberapa aturan dalam penulisan tanda hubung, yaitu; (1) tanda hubung dipakai 

untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris, (2) tanda hubung 

digunakan untuk menyambung unsur kata ulang, (3) tanda hubung digunakan untuk 

menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau 

menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu, (4) tanda hubung boleh dipakai 

untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, (5) tanda hubung 

dipakai untuk merangkai; (a) se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf 

kapital, (b) ke- dengan angka, (c) angka dengan –an, (d) kata atau imbuhan dengan 

singkatan berhuruf kapital, (e) kata ganti yang berbentuk imbuhan, dan (f) gabungan 

kata yang merupakan kesatuan, dan (6) tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur 
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bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya pada 

contoh-contoh berikut ini: 

(87) Di samping cara lama diterapkan juga ca- 

ra baru … 

(88) anak-anak 

(89) 8-4-2008 

(90) ber-evolusi 

(91) se-Indonesia 

(92) di-smash 

 

f) Tanda Pisah (--) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 49-50) ada 

beberapa aturan dalam penulisan tanda pisah, yaitu; (1) tanda pisah dipakai untuk 

menyisipkan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama 

kalimat, (2) tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau 

keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas, 

dan (3) tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti 

‗sampai dengan‟ atau ‗sampai ke‟. Misalnya pada contoh-contooh berikut ini: 

(93) Kemerdekaan itu--hak segala bangsa--harus dipertahankan 

(94) Rangkaian temuan ini--evolusi, teori kenisbian, dan kini juga 

pembelahan atom--telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. 

(95) Tahun 1928--2008 

 

g) Tanda Tanya (?) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 50) ada beberapa 

aturan dalam penulisan tanda tanya, yaitu; (1) tanda tanya dipakai pada akhir kalimat 

tanya, dan (2) tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian 

kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 

Misalnya pada contoh-contooh berikut ini: 

(96) Kapan dia berangkat? 

(97) Saudara tahu, bukan? 
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h) Tanda Seru (!) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 51) tanda seru 

dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau 

perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang 

kuat. Misalnya: 

(98) Alangkah indahnya taman laut ini! 

(99) Bersihkan kamar itu sekarang juga! 

 

i) Tanda Elipsis (…) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 51-52) ada 

beberapa aturan dalam penulisan tanda elipsis, yaitu; (1) tanda elipsis dipakai dalam 

kalimat yang terputus-putus, (2) tanda elipsis dipakai untuk menunjukan bahwa 

dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya pada 

contoh-contoh berikut: 

(100) Kalau begitu …, mari kita laksanakan. 

(101) Sebab-sebab kemerosotan … akan diteliti lebih lanjut. 

 

j) Tanda Petik (“ ”) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 52) ada beberapa 

aturan dalam penulisan tanda petik (―‖), yaitu; (1) tanda petik dipakai untuk 

mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan 

tertulis lain, (2) tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab 

buku yang dipakai dalam halaman, (3) tanda petik dipakai untuk mengapit istilah 

yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya pada contoh-

contoh berikut: 
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(102) Pasal 36 uud 1945 menyatakan, ―Bahasa Negara ialah bahasa 

Indonesia.‖ 

(103) Sajak ―Pahlawanku‖ terdapat pada halaman 5 buku itu. 

(104) Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara ―coba dan ralat‖ saja. 

 

k) Tanda Petik Tunggal („ ‟) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 53) ada beberapa 

aturan dalam penulisan tanda petik tunggal, yaitu; (1) tanda petik tunggal dipakai 

untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain, dan (2) tanda petik 

tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau 

ungkapan. Misalnya pada contoh-contoh berikut: 

(105) Tanya dia, ―Kau dengar bunyi ‗kring-kring‘ tadi?‖ 

(106) Tergugat ‗yang digugat‘ 

 

l) Tanda Kurung (())  

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 54) ada beberapa 

aturan dalam penulisan tanda kurung, yaitu; (1) tanda kurung dipakai untuk mengapit 

tambahan keterangan atau penjelasan, (2)  tanda kurung dipakai untuk mengapit 

keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dan (3) tanda kurung 

dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat 

dihilangkan, (4) tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang 

memerinci urutan keterangan. Misalnya pada contoh-contoh berikut: 

(107) Anak itu tidak memiliki KTP (kartu tanda penduduk). 

(108) Sajak Tranggono yang berjudul ―Ubud‖ (nama tempat yang Kata 

(109) cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain (α).  

(110) Faktor produksi menyangkut masalah (a)bahan baku, (b) biaya 

produksi, dan (c)tenaga kerja. 
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m) Tanda Kurung Siku ([ ]) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 55) ada beberapa 

aturan dalam penulisan tanda kurung siku, yaitu; (1) tanda kurung siku dipakai untuk 

mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada 

kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain, (2) tanda kurung siku dipakai 

untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. 

Misalnya pada contoh-contoh berikut: 

(111) Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik,  

(112) Persamaan kedua proses ini (perbedaannya dibicarakan di dalam Bab 

II ([lihat halaman 35-38 ]) perlu dibentang lagi.  

 

n) Tanda Garis Miring  

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 55-56) ada 

beberapa aturan dalam penulisan tanda garis miring, yaitu; (1) tanda garis miring 

dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa satu tahun 

yang terbagi dalam dua tahun takwim atau tahun ajaran, (2) tanda garis miring 

dipakai sebagai pengganti kata dan, serta setiap, (3) dipakai untuk mengapit huruf, 

kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau 

kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya pada contoh-contoh 

berikut: 

(113) No. 7/PK/2008 

(114) Dikirimkan lewat darat/laut 

(115) Buku pengantar ling/g/uistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. 
 

 

o) Tanda Penyingkat atau Apostrof („) 

 Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2015: 56) tanda 

penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. 

Misalnya 

(116) Dia ‗kan sudah, kusurati . (‗kan: akan.)‘ 

(117) Malam ‗lah tiba (* ‗lah: telah) 
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2. Kalimat Efektif Dilihat dari Ciri Pengembangan Kalimat  

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan 

kalimat efektif adalah kalimat efektif adalah bagian dari ragam bahasa baku yang 

memiliki kemantapan dinamis yang disusun secara singkat dan memenuhi kaidah 

struktur serta logis untuk menyampaikan pesan (informasi) agar nanti mampu 

menimbulkan pengaruh pada pikiran penulis atau pembicara tentang gagasan-

gagasan yang disampaikan secara singkat, lengkap dan mudah sebagai bentuk 

komunikasi yang tepat guna. Selain dari kegramatikalan, kalimat efektif juga dapat 

dilihat dari ciri pengembangan kalimat. 

Menurut Keraf (2004: 40-62) ciri-ciri kalimat efektif terdiri dari enam bagian, 

yaitu: (a) koherensi yang baik dan kompak, (b) penekanan, (c) variasi, (d) 

paralelisme, dan (f) penalaran (logika). Sedangkan menurut Putrayasa (2010: 54) 

ciri-ciri kalimat efektif dibagi menjadi empat bagian, yaitu : (a) kesatuan (unity), (b) 

kehematan (economy), (c) penekanan (emphasis), dan (d) kevariasian (variety). 

Sesuai dengan pendapat di atas, mengenai ciri-ciri kalimat efektif terdapat perbedaan 

dan persamaan pendapat antara Keraf dan Putrayasa. Jadi, dalam penelitian ini 

penulis mengambil beberapa pendapat tentang ciri-ciri pengembangan kalimat efektif 

secara acak disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Di bawah ini akan diuraikan 

tentang ciri-ciri kalimat efektif yang digunakan dalam penelitian yaitu: (1) kesatuan, 

(2) koherensi, (3) kehematan, (4) penekanan, (5) variasi, (6) paralelisme, dan (7) 

penalaran (logika) 

a. Kesatuan 

Setiap kalimat yang baik, harus memperhatikan kesatuan gagasan atau 

mengandung satu ide pokok (Keraf, 2004: 40). Dalam laju kalimat tidak boleh 

diadakan perubahan dari satu kesatuan gagasan kepada kesatuan gagasan lain yang 
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tidak ada hubungannya, atau dengan kata lain menggabungkan dua kesatuan yang 

tidak mempunyai hubungan sama sekali, dan jika dua kesatuan yang tidak 

mempunyai hubungan disatukan, maka akan rusak kesatuan pikirannya. Hal tersebut 

selaras dengan pendapat Putrayasa (2010: 54) yang menyatakan bahwa bentuk suatu 

kalimat, baik itu kalimat inti atau kalimat luas agar tetap memiliki kedudukan 

sebagai kalimat efektif haruslah mampu mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu 

kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran dalam kalimat dapat dibentuk jika ada keselarasan 

antarfungsinya, baik itu subjek-predikat, predikta-objek, dan predikat-keterangan. 

Kesatuan gagasan biasanya menjadi kabur karena kedudukan subyek atau predikat 

tidak jelas, terutama karena salah satu menggunakan kata depan, kesalahan lain 

terjadi karena kalimatnya terlalu panjang sehingga sehingga penulis atau pembicara 

sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang akan dikatakan (Putrayasa, 2010: 54). 

 

b. Koherensi 

Koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal 

balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur (kata atau kelompokm kata) yang 

membentuk kelompok kalimat (Keraf, 2004: 43). Hubungan tersebut mencakup 

antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dan objek, serta keterangan-

keterangan lain yang menjelaskan tiap-tiap unsur pokok. Setiap bahasa memiliki 

kaidah-kaidah tersendiri untuk mengurutkan gagasan-gagasannya. Ada bagian-

bagian kalimat yang memiliki hubungan yang lebih erat sehingga tidak boleh 

dipublikasikan. Ada pula hubungan yang lebih renggang kedudukannya sehingga 

boleh ditempatkan di mana saja, asalkan jangan disisipkan antara kata-kata atau 

kelompok kata yang rapat hubungannya. 
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Kesalahan yang seringkali merusak koherensi adalah menempatkan kata 

depan, kata penghubung yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya, penempatan 

keterangan aspek yang tidak sesuai dan lain sebagainya (Keraf, 2004: 43). Dengan 

demikian dapat simpulkan bahwa suatu kalimat efektif itu harus memiliki koherensi 

yang baik dan kompak , karena apabila suatu gagasan yang tidak koheren atau tidak 

memiliki hubungan satu sama lain disatukan, maka selain merusak satu kesatuan 

pikiran juga akan merusak koherensi kalimat yang bersangkutan. Koherensi 

menitikberatkan pada pertautan antara unsur-unsur yang membangun kalimat dan 

alinea. Dalam kesatuan pikiran lebih menekankan pada isi pikiran, sedangkan dalam 

koherensi lebih ditekankan dari segi struktur atau interrelasi antara kata-kata yang 

menduduki sebuah tugas dalam kalimat, sehingga sering sekali muncul suatu kalimat 

yang mengandung sebuah kesatuan pikiran, namun koherensinya tidak baik. 

Beberapa faktor penyebab kalimat tidak efektif menurut keraf (2004: 43-46) yaitu 

sebagai berikut : 

1) Tempat Kata dalam Kalimat Tidak Sesuai Dengan Pola Kalimat  

 

Penempatan kata yang tidak sesuai dengan pola kalimat akan mengakibatkan 

kerancuan (kontaminasi) dalam kalimat. Kalimat yang rancau adalah kalimat yang 

kacau atau kalimat yang susunannya tidak teratur sehingga informasinya sulit 

dipahami. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang dapat meyampaikan informasi 

atau maksud secara tepat kepada pembaca. Kalimat yang pola kalimatnya tidak benar 

akan menyebabkan makna kalimatnya menjadi tidak logis. Contohnya terdapat 

dalam kalimat sebagai berikut: 
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(118) Adik saya yang paling kecil memukul anjing di kebun kemarin pagi, 

dengan sekuat tenaganya. (koherensi yang baik) 

(119) Adik saya yang paling kecil memukul dengan sekuat tenaganya kemarin 

pagi di kebun anjing. (koherensi yang tidak baik) 

(120) Anjing kemarin pagi di kebun adik saya memukul dengan sekuat tenaga. 

(koherensi yang tidak baik) (keraf 2004: 44) 

 

Pada contoh (118), (119), dan (120) di atas pemisahan kata anjing dari bentuk adik 

saya yang paling kecil memukul akan mengacaukan koherensi (kepaduan) kelompok 

kata dalam kalimat tersebut. 

 

2) Salah Mempergunakan Kata Depan, Kata Penghubung, dan Sebagainya. 

 

Kata depan yang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya yaitu di, ke, 

dan dari kecuali daripada dan kepada (yang dianggap satu kata). Kata penghubung 

yang digunakan untuk menjalin kepaduan sebuah kalimat diantaranya adalah 

hubungan sebab-akibat (sehingga, sampai, akibat), hubungan alasan/sebab (sebab, 

sebab itu, karena dan karena itu), dan hubungan kedekatan temporal/waktu 

(bilamana, ketika, sebelum, sejak, sesudah). Konjungsi tersebut merupakan 

konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi yang 

menghubungkan dua konstituen atasan yang bebas, dan konstituen yang lain menjadi 

menjadi konstituen bawahan yang kedudukannya tergantung pada konstituen 

pertama. Contohnya terdapat dalam kalimat sebagai berikut : 

(121) Penguasaan bahasa menentukan bagi pola kepribadian yang sedang 

berkembang. 

(122) Sejak lahir manusia memiliki jiwa untuk melawan kepada kekejaman 

alam, atau kepada pihak lain karena merasa dirinya lebih kuat. (keraf 2004: 

44). 
 

Kepaduan kalimat pada contoh (121) dan (122) rusak karena kesalahan penggunaan 

kata depan bagi dan kepada, seharusnya kata-kata tersebut dihilangkan.  
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3) Penggunaan Kata yang Digabungkan. 

Pemakaian kata, baik karena merangkainya dua kata yang maknannya tidak 

tumpang tindih, atau hakikatnya mengandung kontradiksi dapat merusak koheresi 

kalimat. Pemakaian kata-kata yang berlebihan atau yang memiliki arti yang sama 

disebut dengan pleonasme. Gejala pleonasme yang sering terjadi dalam kalimat 

antara lain: di dalam satu frasa terdapat dua atau lebih kata yang memiliki arti yang 

sama, bentuk jamak dinyatakan dua kali, dan kata kedua sebenarnya tidak perlu 

karena pengertian yang terkandung pada kata itu sudah terkandung pada kata yang 

mendahuluinya. Oleh karena itu, penulis harus berhati-hati dalam menggunakan 

kata-kata yang digabungkan. Contohnya terdapat dalam kalimat sebagai berikut: 

(123) Sering kita membuat suatu kesalahan-kesalahan yang tidak disadari. 

(124) Sampai tahun 1952 banyak penjahat-penjahat perang Jerman yang 

dilepaskan dan diampuni dosanya. (keraf 2004: 45). 

 

Contoh kalimat (123) merupakan bentuk kalimat yang tidak koheren karena salah 

dalam menggunakan kata suatu dengan kesalahan-kesalahan, karena kedua bentuk 

kata tersebut memiliki makna yang tumpang tindih, seharusnya cukup menggunakan 

suatu kesalahan, sedangkan pada contoh (124) terjadi kesalahan pada penggabungan 

kata banyak dan penjahat-penjahat, seharusnya cukup ditulis dengan banyak 

penjahat. 

 

4) Salah Menempatkan Keterangan Aspek (sudah, telah, akan, belum, dsb) 

pada Kata Kerja Tanggap 
 

Kata kerja tanggap disebut juga dengan kata kerja pasif. Kata kerja pasif 

merupakan kata majemuk, maka tidak boleh disisipi kata apa pun di antara kata ganti 

persona. Pada kata kerja tanggap penuisan kata ganti saya, kami, kita, dia dan 

mereka harus langsung didekatkan pada kata kerjanya. Dengan demikian, dalam kata 
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kerja pasif, penulisan persona + verba tidak boleh diselingi keterangan apa pun 

misalnya keterangan aspek. Hal ini dikarenakan hubungan antara persona dan verba 

sangat mesra. Contohnya terdapat dalam kalimat sebagai berikut: 

(125) Buku itu saya sudah baca hingga tamat. (salah) 

(126) Buku itu sudah saya baca hingga tamat. (baik) (keraf, 2004: 46) 

Pada contoh (125) dan (126) bentuk saya baca sebagai bentuk tanggap tidak boleh 

diselingi keterangan apapun, karena hubungan antara keduanya sangat erat. 

 

c. Kehematan 

Putrayasa (2010: 56) menyebutkan bahwa kehematan adalah adanya 

hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang 

diacu.Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit, dan 

sebaliknya tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak, tetapi lebih kepada 

seberapa banyaknya kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Jadi tidak 

perlu menggunakan belasan kata jika memang makna yang dituju bisa dicapai 

dengan beberapa kata saja. Putrayasa (2010: 55-56) mengemukakn hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam penghematan kalimat, yaitu:  

1) Mengulang Subjek Kalimat 

Mengulang subjek kalimat tidak akan membuat kalimat itu menjadi lebih jelas. 

Terkadang tanpa sadar penulis sering mengulang subjek dalam satu 

kalimat.Pengulangan ini dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk 

memperjelas suatu tuturan bahasa, tetapi sebenarnya pengulangan tersebut tidak 

membuat kalimat ini menjadi lebih jelas, melainkan hanya menimbulkan keborosan 
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dalam penggunaan kata.Oleh karena itu, pengulangan bagian kalimat yang demikian 

tidak diperlukan (Putrayasa, 2010: 55).Contoh : 

(127) Pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan 

orang itu. 

(128) Hadirin serentak keluar ketika mereka mengetahui ada bom di dalam 

ruangan itu. 

 

2) Hiponim Perlu Dihindarkan 

Hiponim adalah kata atau ungkapan yang maknanya termasuk di dalam makna 

kata atau ungkapan lain (Putrayasa, 2010: 55). Dalam bahasa ada kata yang 

merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang lebih tinggi.Makna kata 

tersebut mengandung makna dasar kelompok makna yang besangkutan sehingga 

perlu dihindari karena dapat berpotensi merusak koherensi suatu kalimat. Hiponimi 

berkaitan dengan makna-makna leksika suatu kata dalam kalimat. hiponimi 

mempunyai hubungan yang berlaku satu arah. Misalnya, kata merah merupakan 

hiponimi warna, kata merah berada di atas kata merah bukan di bwahnya. Contoh : 

(129) Presiden SBY menghadiri Rapin ABRI hari Senin  lalu (Kalimat tidak 

efektif) (Putrayasa, 2010:56) 

(130) Presiden SBY menghadiri Rapin ABRI Senin lalu. (Kalimat efektif). 

 

3) Penggunaan Kata Depandari dan daripada 

 Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Penggunan kata 

depan dari dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjukan arah (tempat), asal 

(asal-usul), sedngkan kata depan daripada berfungsi untuk membandingkan sesuatu 

benda atau hal dengan benda lainnya (Putrayasa, 2010: 56). Ketidakefektifan kalimat 

sering disebabkan oleh pemakaian kata depan (preposisi) yang tidak perlu. Kata 
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depan tersebut dirasa tidak diperlukan karena tidak berpengaruh pada makna kalimat, 

artinya ketika kata depan tersebut dihilangkan maka makna kalimat tidak akan 

berubah. Kehematan dengan menanggalkan kata depan yang dianggap berlebihan 

pada kaimat dapatmembuat kaimat menjadi lugas karena dengan menanggalkan kata 

depan tersebut tidaak akan mengubah arti. Akan tetapi, ada penggunaan kata depan 

yang tidak dapat ditanggalkan pada kalimat. Contoh : 

(131) Anak dari tetangga saya Senin ini akan diantik menjadi dokter. (Kalimat 

tidak eektif) (Putrayasa, 2010:56). 

(132) Anak tetangga saya Senin ini akan dilantik menjadi dookter. (kalimat 

efektif). 

 

d. Penekanan 

Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan 

atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur atau 

bagian kalimat yang diberi penegasan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar 

atau pembaca (Putrayasa, 2010: 46). Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok. Inti 

pikiran ini biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara 

dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya. Inti pikiran yang 

terkandung dalam setiap kalimat (gagasan utama) haruslah dibedakan dengan kata 

yang dipentingkan dalam kalimat tersebut. Gagasan utama kalimat tetap didukung 

oleh subjek, dan predikat, sedangkan unsur yang dipentingkan dapat bergeser dari 

satu kata ke kata yang lain. Keraf (2004: 46) mengatakan bahwa dalam suatu kalimat 

atau gagasan itu kata yang dipentingkan harus mendapat tekanan atau harus lebih 

ditonjolkan dari unsur-unsur lain, dengan kata lain, kita bisa mempergunakan 

tekanan, gerak-gerik dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah 

kata.Beberapa cara untuk menegaskan kalimat yaitu dengan mengubah-ubah posisi 

Ketidakefektifan Kalimat pada Jawaban..., Melisa Febriani, FKIP UMP, 2017



 

 

 

61 

dalam kalimat, mempergunakan repetisi, pertentangan, yaitu dengan menekan suatu 

gagasan dan mempergunakan partikel penekanan. 

1) Mengubah Posisi dalam Kalimat 

Sebuah kalimat dapat diubah-ubah strukturnya dengan menempatkan sebuah 

kata yang dipentingkan pada awal kalimat (Keraf 20114: 46). Bagian kalimat yang 

diletakan di awal kalimat dianggap unsur yang penting. Kata-kata yang ditempatkan 

pada awal kalimat tersebut dapat mengubah struktur kalimatnya, akan tetapi isi 

kalimatnya tidak berubah. Jadi, apabila ide yang dipentingkan diletakan di awal 

kalimat, ide pokoknya menjadi berbeda meskipun kalimat tersebut memiliki 

pengertian yang sama. Mengubah posisi dalam kalimat dianggap dapat membuat 

maksud kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya: 

(133) Kami berharap pada kesempatan pada kesempatan lain kita dapat 

membicarakan lagi soal ini. (Keraf, 2004:47). 

 

Kalimat (133) menunjukan bahwa kata yang dipentingkan adalah kami, bukan yang 

lainnya. Akan tetapi, kita dapat memberi penekanan pada kata-kata lainnya yaitu 

harapan kami, pada kesempatan lain, dan. Kata-kata tersebut dapat diletakan pada 

awal kalimat dengan konsekuensi bahwa kita pada kalimat (133) dapat mengalami 

perubahan strukturnya, tetapi isinya tidak berubah. Gagasan utama tetap didukung 

oleh subjek dan predikat. Akan tetapi, kata yang dipentingkan dapat bergeser dari 

satu kata ke kata yang lain. 

2) Mempergunakan Repetisi 

Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap pentng dalam sebuah 

kalimat (Keraf, 2004: 47). Pengulangan kata dalam sebuah kalimat dimaksudkan 

untuk memebri penegasan pada bagian ujaran yang dianggap penting sehingga akan 

lebih jelas maksudnya. Jadi, repetisi dapat dilakukan untuk memberi penegasan pada 
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bagian kalimat yang dianggap penting sehingga maksudnya lebih jelas. Penegasan 

dengan repetisi dilakukan dengan mengulang kata atau frasa yang dianggap penting 

dalam kalimat. Apabila kata yang diulang adalah kata yang berimbuhan, kata 

tersebut harus memiiki bentuk dasar yang sama. Contohnya: 

(134) Kemajuannya menyangkut kemajuan disegala bidang, 

kemajuankesadaran politik, kesadaran bermasyarakat, kesadaran 

berekonomi, kesadaran berkebudayaan, dan kesadaran beragama. 

 

Pada kalimat (134) unsur yang dianggap penting ditegaskan lgi dengan mengulang 

kata tersebut. Kata yang dianggap penting adalah kata kemajuan dan kesadaran. 

Untuk mencapai keefektifan kalimat, kata kemajuan dan kesadaran mendapat 

repetisi daam kalimat. Kata kemjuan dan kesadaran ditekankan dengan menggunkan 

repetisi dimaksudkan agar kalimat (134) menjadi lebih jelas maksud yang 

disampaikan kepada pembaca atau pendengar. 

3) Pertentangan 

Pertentangan dapat digunakan untuk menekankan suatu gagasan dalam kalimat 

(Keraf, 2004: 48). Agar maksud kalimat menjadi lebih ditonjolkan, diperlukan dua 

klausa atau kalimat yang mengandung pertentangan. Penekanan dengan 

menggunakan kata hubung tetapi, meskipun, namun, padahal. Sedangkan 

dimaksudkan untuk menekankan salah satu gagasan pada klausa yang pertama atau 

klausa yang kedua. Pada kalimat majemuk kata penghubung ini diletakan di antara 

bagian-bagian yang sederajat itu. Contohnya: 

(135) Anak itu rajin dan jujur (kalimat tidak efektif ) (Keraf, 2004: 48). 

(136) Anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur (kalimat efektif). 
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Pada kalimat (135) agar kata rajin dan jujur dapat lebih ditonjolkn, maka gagasan itu 

harus ditempatkan dalam posisi pertentangan. Frasa rajin dan jujur dianggap penting 

sehingga harus diberi penekanan dengan cara dipertentangkndengan frasa atau klausa 

yang lain. Kata penghubung yang digunakan adalah tetapi yang diletakan di depan 

frasa rajin dan pintar. Sehingga kalimat yang efektif adalah kalimat (136). 

4) Partikel Penekanan 

 Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa partikel yang berfungsi untuk 

menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel yang dimaksud 

adalah lah, pun, kah, yang oleh kebanyakan tata bahasa disebut imbuhan (Keraf, 

2004: 49). Partikel lah, pun, kah dan tah, ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya atau mengikutinya. Partikel lah, kahdan tahbermakna menegaskan, 

sedangkan partikel pun bermakna ‗juga‘. Partikel pun yang ditulis terpisah dengan 

dari kata yang mendahuluinya ialah pun yang menyertai kata kerja, kata ganti, kata 

benda, dan kata sifat. Partikel pun dapat melekat pada kata yang mendahuluinya 

yaitu sebagai klitika. Klitika berupa morfem yang pendek, biasanya melekat pda kata 

atau frasa yang lain, dan memuat arti yang tidak mudah dideskripsikan. Cotohnya: 

(137) Kami turut dalam kegiatan itu (kalimat tidak efektif). 

(138) Kami pun turut dalam kegiatan itu. (kalimat efektif). 

e. Variasi 

Variasi merupakan suatu upaya bertolak belakang dengan repetisi. Repetisi 

atau pengulangan sebuah kata untuk memperoleh efek penekanan, yaitu lebih banyak 

menekankan kesamaan bentuk (Keraf, 2004: 49). Pemakaian bentuk yang sama 

secara berlebihan akan menghambarkan selera pendengar dan pembaca. Sebab itu 

ada variasi sebagai upaya lain yang bekerja berlawanan dengan repetisi. Kelincahan 
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seorang penulis akan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan. Ada 

kalimat yang pendek dan ada kalimat yang panjang. Penulisan yang mempergunakan 

kalimat dengan pola kalimat yang sama akan membuat suasana menjadi monoton 

atau datar sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Demikian juga jika 

penulis terus-menerus memilih kalimat yang pendek, akan tetapi memkai kalimat 

panjang yang terus-menerus akan membuat pembaca kehilangan pegangan mengenai 

ide pokok, yang memungkinan timbulnya kelelahan pada pembaca. Oleh sebab itu, 

dalam menulis diperlukaan pola bentuk kalimat yang bervariai. Variasi tidak lain 

daripada menganeka-ragamkan bentuk-bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat 

dan perhatian orang. Kevariasian ini ditemukan  dalam kalimat demi kalimat, atau 

pada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai struktur bahasa yang berdiri sendiri. 

Ciri kevariasian akan diperoleh jika kalimat yang satu dibandingkan dengan kalimat 

yang lain (Putrayasa, 2010: 64-65). Variasi dalam kalimat dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu variasi sinonim kata, variasi panjang-pendeknya kalimat, variasi 

bentuk me- dan di- dan variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. 

 

f. Paralelisme 

Paralelisme (kesejajaran) dalam kalimat adalah suatu cara  yang digunakan 

untuk menempatkan gagasan-gagasan yang sama pentng dan sama fungsinya ke 

dalam suatu struktur/ konstruksi gramatikal yang sama (Keraf, 2004: 53). 

Penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. 

Jika sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frasa (kelompok kata), maka 

ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frasa. Jika sebuah ide dalam suatu 

kalimat dinyatakan dengan kata benda (misalnya bentuk pe-an dank ke-an), maka ide 
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lain yang sderajat harus dengan kata benda sederajat. Demikian pula halnya bila 

sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata kerja, maka ide lainya yang 

sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Kesejajaran atau 

paralelisme akan membantu memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. 

Kesejajaran bentuk dapat membantu memeberi kejelasan dalam unsur gramatikal 

dengan mempertahanan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. 

Jika satu gagasan ditempatkan pada struktur kata benda, maka kata-kata yang lain 

yang menduduki fungsi yang sama juga harus ditempatkan dalam struktur kata 

benda. Kesejajaran kalimat dapat berupa kesejajaran bentuk dan kesejajaran makna. 

Contohnya sebagagai berikut: 

(139) Tahap terakhir dari penyelesaian gedung itu adalah : pengecetan seluruh 

temboknya, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan 

pengaturan tata ruangnya (kalimat tidak efektif) (keraf, 2004:54). 

(140) Tahap terakhir dari penyelesaian gedung itu adalah : pengecetan seluruh 

temboknya, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan 

pengaturan tata ruangnya (kalimat efektif). 
 

g. Penalaran (Logika) 

Struktur gramatikal yang baik bukan merupakan tujuan dalam komunikasi, 

tetapi sekedar meruapakan suatu alat untuk merangkaikan sebuah pikiran atau 

maksud dengan sejelas-jelasnya. Di samping itu, di dalam kehidupan sehari-hari 

manusia mengalami kenyataan-kenyataan yang menunjukan bahwa ada anggota 

masyarakat yang dapat mengungkapkan pendapat dengan isi pikirannya dengan 

teratur, tanpa mempelajari secara khusus struktur gramatikal suatu bahasa. Berarti 

ada unsur lain yang diperhitungkan dalam pemakaian suatu bahasa. Unsur lain ini 

adalah segi pemahaman atau logika. Jalan penutur turut menentukan baik tidaknya 

kalimat seseorang, mudah tidak pikirannya dapat dipahami. Jalan pikiran adalah 

suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubung-hubungkan evidensi-
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evidensi menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal (Keraf, 2004: 54). Ini 

berarti kalimat-kalimat yang diucapkan harus mampu dipertanggungjawabkan dari 

segi akal yag sehat atau dengan kata lain harus sesuai dengan penalaran. 

Bahasa memang tidak pernah lepas dari penalaran, karena tulisan-tulisan 

yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis (Keraf, 2004: 54). 

Untuk memberikan suatu uraian tentang hubungan bahasa dan logika serta menjamin 

agar kalimat tidak bertentangan dengan segi penalaran, ada hal dasar tentang proses 

berpikir logis yaitu definisi (batasan) dan generalisasi. Setiap pembaca ingin 

mengetahui bagaimana batasan arti dari suatu istilah sebelum melangkah lebih jauh 

untuk memahaminya. Oleh karena itu perlu diberikan batasan yang jelas dan tepat 

untuk setiap istilah sehingga tulisan itu akan mendapat landasan yang kuat dan tidak 

dpat dibantah.. Contohnya: 

Contoh definisi 

(141) Debat adalah bila dua orang atau pihak mempertahankan dengan bkti-

bukti tentang sesuatu haal dalam suatu diskusi yang teratur (definisi yang 

salah). 

(142) Debat adalah suatu diskusi yang teratur tentang sesuatu ha antara dua 

pihak atau lebih (definisi yang benar). 

Contoh generalisasi 

(143) Orang-orang yang luar biasa radikal pada mas mudanya selalu menjadi 

konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan (generalisasi 

berlebiihan) 

(144) Bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan 

menjadi konservatif bila sudah memperoeh harta dan kekuasaan (generalisasi 

baik).  

 

 

F. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

1. Mata Pealajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang  keberhasilan  dalam mempelajari 
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semua bidang studi (Suryaman. 2009: 5). Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan 

membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analisis dan imaginatif  yang ada dalam dirinya. Mata pelajaran bahasa Indonesia 

adalah program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif 

mempertinggi kemampuan berbahasa dan menumbuhkan sikap positif terhadap 

bahasa Indonesia (Suryaman. 2009: 6). Pengajaran bahasa Indonesia di SMP 

mempunyai arti dan peranan yang penting bagi peserta didik, karena sebagian besar 

peserta didik yang memasuki sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) baik yang 

alumni MI maupun SD hampir tidak memiliki latar belakang bahasa Indonesia, 

karena peserta didik biasanya memakai bahasa ibu, yaitu bahasa daerah. Bahan 

pengajaran diarahkan pada pemberian keterampilan, pengetahuan dan teknologi dan 

kesenian serta untuk memupuk jiwa moral pancasila sebagai bekal bagi peserta didik 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi bahan pengajaran 

harus aktual sesuai dengan hal yang baru terjadi, bermakna sesuai dengan tingkat 

tingkat perkembangan peserta didik, bahan sastra biasa dikaitan dengan tema dan 

dapat pula tidak terkait. Pembelajaran bahasa juga diartikan untuk mempertajam 

kepekaan perasaan peserta didik. Selain itu, arah dan tujuan pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa juga untuk kemampuan berfikir dan bernalar 

sertakemampuan memperluas wawasan (Suryaman. 2009: 5-6). 
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2. Karakteristik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membina peserta didik agar 

memiliki pengetahuan dalam menjalani kehidupan. Jadi, suatu proses pendidikan 

dikatakan berhasil apabila para peserta didik memperoleh perubahan yang lebih baik 

dalam penambahan pengetahuan, perubahan keterampilan dan pendewasaan sikap. 

Demikian pula halnya dengan proses pendidikan-pembelajaran bahasa Indonesia 

yang juga harus mampu meningkatkan kemampuan peserta didik pada ketiga ranah 

pendidikan, yaitu meningkatkan pengetahuan bahasa-berbahasa, meningkatkan 

ketrampilan berbahasa dan membangun sikap santun dalam berbahasa. Menurut 

Suryaman (2009: 8) ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi empat 

aspek, yaitu: (1) menyimak, (2) berbicara, (3) membaca dan (4) menulis. Keempat 

aspek keterampilan berbahasa pada kenyataannya berkaitan erat satu sama lain. 

Artinya, aspek yang satu berhubungan erat dan memerlukan keterlibatan aspek yang 

lain. Dari pernyataan berikut, penulis menyimpulkan bahwa seseorang dapat 

dikatakan terampil berbahasa dengan baik, apabila orang itu menguasai ke-empat 

aspek berbahasa dengan sama baiknya, yaitu terampil menyimak, terampil berbicara, 

terampil membaca dan terampil dalam menulis. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Skripsi yang berjudul Ketidakefektifan Kalimat pada Jawaban Tes Esai 

Ulangan Tengah SemesterMata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII 

Smp Negeri 2 Patikraja ini menekankan pada analsiis ketidakefektifan kalimat 
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dilihat dari dua ciri, yaitu ciri kegramatikalan dan ciri pengembangan kalimat. Teori 

yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori tentang bahasa, kalimat, kalimat 

efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

(mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP dan karakteristik mata pelajaran Bahasa 

Indonesia). Ciri-ciri kalimat efektif dibagi menjadi dua, yaitu ciri kegramatikalan dan 

ciri pengembangan kalimat. kedua ciri kalimat efektif tersebut dibagi lagi menjadi 

beberapa ciri. Ciri kegramatikalan terdiri dari kegramatikalan kata, kegramatikalan 

kalimat, kegramatikalan makna dan ortografis. Keempat ciri kegramatikalan tersebut 

dibagi lebih rinci lagi. Kegramatikalan kata dibagi berdasarkan afiksasi, reduplikasi, 

dan komposisi. Kegramatikalan kalimat dibagi berdasarkan struktur gramatikal 

kalimat, fungsi unsur kalimat, frasa dan klausa dalam kalimat, dan hubungan 

antarklausa. Kegramatikalan makna dibagi berdasarkan konsep makna, homonimi, 

polisemi, hipernimi dan hiponimi, sinonimi dan antonimi dan konotasi. Ciri 

ortografis dibagi berdasaran pemakaian huruf, penulisan kata dan pemakian tanda 

baca. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu ciri pengembangan kalimat. Ciri 

pengembangan ini dirumuskan oleh dua pakar bahasa. Pertama, berdasarkan Gorys 

Keraf, kalimat efektif dibagi menjadi kesatuan gagasan, koheresi, penekanan, variasi, 

paralelisme, dan penalaran/logika. Kedua, berdasarkan Putrayasa, kalimat efektif 

dibagi menjadi kesatuan, kehematan, penekanan, dan kevariasian. Dari ciri yang 

telah dikemukakan oleh kedua pakar bahasa tersebut terdapat perbedaan dan 

persamaan. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa ciri kalimat efektif 

disesuaikan dengan situasi dan konsisi, yaitu (1) kesatuan, (2) koheresi, (3) 

kehematan, (4) penekanan, (5) variasi, (6) paralelisme, dan (7) penalaran (logika). 

Uraian teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat disederhanakan dalam bagan 

1 berikut ini:  
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