
JENIS KALIMAT DAN VARIASI DIKSI DALAM KARTU UCAPAN LEBARAN 

TAHUN 2010 

JURNAL 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Dan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

SRI RAHAYUNINGSIH 

A 310 070 212 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA 

2012 

 

 

 



ABSTRAK 

 

JENIS KALIMAT DAN VARIASI DIKSI DALAM KARTU UCAPAN LEBARAN 

TAHUN 2010 

 

Sri Rahayuningsih. A.310 070 212 Jurusan Pendidikan Bahasa,  Sastra  Indonesia, dan 

Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji jenis kalimat dalam kartu ucapan lebaran 

tahun 2010; (2) Mendeskripsikan variasi diksi dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010; (3) 

Mendeskripsikan variasi isi pesan dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010; (4) Dapat 

mengetahui beberapa tanggapan isi atau pesan pada kartu ucapan lebaran tahun 2010. Metode 

pengumpulan data yang digunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik analisis data yang 

digunakan menggunakan metode agih menggunakan teknik dasar teknik bagi unsur langsung, 

dan teknik ubah ujud. 

Data yang diteliti adalah kartu ucapan lebaran tahun 2010. Dalam kartu ucapan 

tersebut ada 15 kartu ucapan lebaran. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Data didominasi dengan jenis kalimat 

perintah sebanyak 5 kalimat, kalimat tanya sebanyak 3 kalimat, dan kalimat berita sebanyak 5 

kalimat. (2) Terdapat 4 variasi diksi yang terkait dalam penelitian ini yaitu terkait nama hari 

terdapat 7 varian, terkait ucapan selamat terdapat 6 varian, terkait penggambaran suasana 

terdapat 10 varian, terkait dengan doa terdapat 5 varian. (3) Variasi isi pesan berdasarkan 

strukturnya terdapat 2 variasi yaitu (1) wacana berstruktur tunggal  terdapat 5 data. (2) 

wacana betstruktur kompleks terdapat 5 data. 

 

 

 

Kata kunci: Jenis kalimat, variasi diksi, dan variasi isi pesan berdasarkan strukturnya yaitu 

wacana berstruktur tunggal dan wacana berstruktur 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai 

alat komunikasi,  baik komunikasi antar individu yang satu dengan yang lain maupun 

antar kelompok yang satu dengan yang lain. Interaksi dan segala macam kegiatan 

yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi melalui proses bahasa. 

Bahasa juga merupakan alat yang baik, yang dapat memberikan efek tertentu yang 

bukan saja menggambarkan objek itu semirip mungkin, tetapi juga dapat melahirkan 

setepat-tepatnya apa yang dimaksudkan oleh penutur. 

Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk bekerjasama atau 

berkomunikasi di dalam kehidupan manusia. Berkomunikasi juga dapat disaampaikan 

dengan cara bernyanyi, menyanyikan lagu sama halnya dengan menyampaikan pesan 

atau informasi. Ketika seseorang berbicara atau bernyanyi, indera pendengaran kita 

mampu membedakan ciri bunyi yang satu dengan yang lainnya (Kushartanti, Launder, 

2007: 43). Pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi 

juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih dapat diterima atau tidak. Dengan 

beberapa uraian di atas dapat diturunkan tiga kesimpulan mengenai diksi. Pertama 

pilihan kata mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan 

suatu gagasan. Kedua pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat 

nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Ketiga pilihan kata yang 

tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa kata.  

Diksi atau pilihan kata maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk 

menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting untuk 

menyatakan suatu maksud. Kata yang tepat akan membantu seseorang 

mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikan baik lisan maupun tulisan. 

Di samping itu, pilihan kata harus sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-

kata itu. Dalam kehidupan kita, tidak lepas dari adanya media. Media dapat berupa 

tulis maupun lisan. Seperti halnya pada kartu ucapan lebaran atau kartu ucapan 

lainnya. Kartu ucapan adalah berupa kartu dalam berbagai macam bentuk ukuran dan 

di buat dari kertas yang tebal seperti kertas dari karton. Kartu ucapan selamat 

biasanya berupa pesan yang ditujukan kepada penerima. Kartu ucapan sering 

digunakan untuk menulis pesan humor, cinta, persahabatan, atau juga mengucapkan 

terima kasih, berupa karangan bunga, parsel atau kado juga ada kartu ucapannya. 



Kartu ucapan biasanya dikirim pada kesempatan khusus, seperti hari ulang tahun. Idul 

Fitri, pernikahan, Natal, dan Valentine. Kartu ucapan biasanya lazim dijual satu set 

dengan amplopnya. Pemberian ucapan pada kartu lebaran merupakan suatu kebiasaan 

yang sudah membudaya pada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

mengucapkan langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk interaksi yang 

bersifat tidak langsung adalah memberikan ucapan selamat hari raya idul fitri  melalui 

kartu ucapan lebaran. 

Ucapan ini: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqobalalallahu Minnaawa 

Minkum, Minal „Aidin wal Faizin, Mohon Maaf Lahir Batin, merupakan ucapan yang 

biasa disampaikan dan diterima oleh kaum  muslimin di hari lebaran baik melalui 

lisan ataupun kartu ucapan idul fitri. Para sahabat Rasulullah biasa mengucap kalimat 

Taqobalallaahu ninnaa wa minkum diantara mereka. Arti kalimat ini adalah semoga 

Allah menerima dari kami dan dari kalian. Maksudnya, menerima amal ibadah kita 

semua selama bulan Ramadhan. Penulis tertarik untuk menganalisis jenis kalimat dan 

variasi diksi dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. Hal ini karena peneliti mengkaji 

diksi dan jenis kalimat dari ucapan kartu lebaran terdapat beberapa kata yang sulit 

dipahami oleh pembacanya sehingga mereka tidak memahami jenis kalimat yang 

dibacanya. 

2. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat empat tujuan yang ingin di capai yaitu: 

1. Mengkaji  jenis kalimat dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

2. Mendiskripsikan variasi diksi dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

3. Mendiskripsikan variasi isi pesan dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

4. Memaparkan tanggapan isi atau pesan pada kartu ucapan lebaran tahun 2010 

B. METODE PENELITIAN 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan dari bulan Oktober-Januari 2010 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

3. Data dan Sumber Data 

1. Data  



Data yang digunakan adalah kalimat  yang terdapat pada kartu ucapan 

lebaran tahun 2010. Di dalamnya terdapat jenis kalimat, variasi diksi, 

variasi isi pesan, dan wacana yang berstruktur tunggal dan kompleks. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat ditemukannya data yang diteliti. Sumber 

data pada penelitian ini berupa data tertulis yang di dapat dari percetakan 

Ayos card. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian. 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data.  

Penelitian ini yang disimak adalah penggunaan bahasa yang berbentuk 

kalimat, di dalamnya terdapat jenis kalimat, variasi diksi, variasi isi pesan yang 

terdapat dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. Teknik yang digunakan adalah 

teknik simak dan teknik catat. Cara kerja pengumpulan data yaitu dengan membaca 

sumber dan mencatat data yang akan dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan 

yaitu jenis kalimat, variasi diksi, dan variasi isi pesan dalam kartu ucapan lebaran 

tahun 2010.  

1. Teknik simak adalah penyediaan data yang dilakukan dengan menyimak 

data penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993: 133). 

2. Teknik catat merupakan teknik penyediaan data dilakukan dengan 

pencatatan pada kartu data (Sudaryanto, 1993: 133). Setelah data terkumpul, maka 

tahap berikutnya adalah klasifikasi atau pengumpulan data variasi isi pesan dalam 

kartu ucapan lebaran tahun 2010. Dengan pengklasifikasian tersebut dapat 

mempermudah menganalisis data. 

5. Metode  Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan sesudah data yang terjaring diklasifikasikan. 

Klasifikasi data itu dilakukan sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Yang perlu 

diperhatikan adalah hasil klasifikasi data itu harus memberikan manfaat dan 

kemudahan dalam pelaksanaan analisis data. Analisis data merupakan upaya peneliti 

menangani langsung masalah yang terkandung dalam data. Penanganan itu tampak 

dari adanya tindakan mengamati, membedah, atau mengurai, dan memburaikan atau 

memorakkan masalah yang bersangkutan dengan cara-cara khas tertentu. Cara-cara 

khas yang ditempuh peneliti untuk memahami problematik itulah yang disebut 

analisis data. Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode agih.  



6. Penyajian Hasil Data 

Penyajian hasil data menggunakan metode agih. Metode agih adalah metode 

analisis bahasa yang alat penelitiannya berada dalam bahasa yang bersangkutan itu 

sendiri (Sudaryanto, 1993: 13-15). Metode agih dilakukan dengan teknik dasar berupa 

teknik ubah ujud dan teknik perluas. Teknik ubah ujud adalah teknik analisis data 

dengan cara mengubah ujud atau bentuk satuan kebahasaan yang dianalisis. Teknik 

perluas adalah teknik analisis data dengan cara memperluas satuan kebahasaan 

(Sudaryanto, 1993: 31-95). 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Analisis data dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dilakukan 

sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasannya: 

Contoh: 

1) Kini saatnya kita saling  

Berjabat tangan 

Untuk maaf memaafkan  

Agar segala dosa & kilaf kita 

Disucikan di hari nan fitrah ini 

 

Kalimat pada data (1) termasuk kalimat berita hal ini didasarkan pada isi atau 

maksud yang ada dalam kalimat tersebut memberitahukan sesuatu hal kepada 

pembaca. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya mengharapkan adanya reaksi 

berupa tindakan atau perbuatan dari orang yang diajak bicara (pendengar atau 

pembicara).  

Contoh: 

3) Kini di hari lebaran ini  

Terimalah kata maafku 

 

Kalimat pada data (3) termasuk kalimat perintah. Hal ini didasarkan pada isi 

atau makna yang ada dalam kalimat tersebut memberikan perintah kepada pembaca 

kartu lebaran. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya mengharapkan reaksi atau 

jawaban berupa pengakuan, keterangan, alasan, atau pendapat dari pihak pendengar 

atau pembaca. 

Contoh : 



11). Hai sahabatku... 

Maaf ya, kalau 

Lebaran ini aku tidak bisa sowan 

Di hadapanmu,... 

12). Sahabatku... 

Betapa hidup ini penuh liku 

Kadang bahagia, ceria 

Melingkupinya. 

 

  Setelah diidentifikasi ada dua kalimat tanya yaitu (11) hai sahabatku...maaf 

ya, (12) sahabatku..., 

 

B. Variasi diksi dalam kartu ucapan lebaran 

No. Wacana Isi pesan Penjelasan 

isi pesan 

1. Kini saatnya kita saling 

Berjabat tangan 

Untuk maaf memaafkan 

Agar segala dosa & kilaf 

kita 

Disucikan di hari nan 

fitrah ini 

Ucapan permohonan maaf 

dengan cara berjabat 

tangan, agar kembali suci 

di hari yang fitrah. 

 

Berisi tentang permohonan 

maaf di tandai dengan 

berjabat tangan untuk saling 

memaafkan sehingga segala 

dosa yang dimiliki  

dimaafkan di hari yang suci 

ini. 

 

 

2.  Andai jemari tak sempat 

berjabat  

Andai raga tak dapat 

bertatap  

Teriring bedug yang 

menggema  

Seruan takbir yang 

Ucapan permohonan maaf 

walaupun tidak bisa 

bertemu satu sama lain. 

 

Tulisan yang berwarna 

ungu merupakan variasi 

diksi suasana perilaku 

Berisi tentang permohonan 

maaf dan ucapan 

permohonan salam walaupun 

tidak bisa bertemu saat 

datangnya hari raya idul 

fitri. 



berkumandang  

Ku haturkan salam  

Menyambut idul fitri 

Jika ada kata serta  

Khilafku membekas luka 

Mohon di maafkan..... 

 

 

Ucapan permohonan salam 

untuk menyambut idul fitri 

tiba jika ada khilafku yang 

membekas luka mohon di 

maafkan. 

3. Semoga ampunan Allah 

SWT, 

Senantiasa tercurah kepada  

Keluarga, dan di hari raya 

ini 

Bahagia, damai, sejahtera, 

Selalu melingkupinya. 

 

Ucapan permohonan doa 

untuk mendapat ampunan 

Allah SWT supaya 

bahagia, damai sejahtera. 

Tulisan yang berwarna 

merah merupakan variasi 

diksi terkait nama hari 

Berisi tentang permohonan 

ampunan kepada Allah 

SWT di saat hari raya tiba 

dan semoga senantiasa 

bahagia, damai, dan 

sejahtera. 

4.  Allahu Akbar..... Allahu 

Akbar....... Allahu 

Akbar..... 

Laa Illaha Illallahu Allahu 

Akbar.....Allahu Akbar 

Walilllahilham 

Terasa haru, damai  

Tuk meleburkan segala 

Salah dan dosa 

Yang ada pada diri kita. 

 

Ucapan permohonan doa 

untuk meleburkan salah 

dan dosa. 

Tulisan yang berwarna 

ungu merupakan variasi 

diksi terkait suasana hati 

Berisi tentang ucapan  

permohonan maaf dan dosa 

yang ada pada diri kita. 

5. Biarpun saat ini  

Kita saling berjauhan 

Namun terasa dekat  

Hati kita. 

Karena teringat  

Saat kebersamaan 

Dalam suka duka 

Ucapan permohonan maaf 

saat hari idul fitri tiba 

mohon maaf lahir dan 

batin. 

Tulisan yang berwarna 

merah merupakan variasi 

diksi terkait nama hari 

Berisi tentang seseorang 

yang sedang berjauhan 

namun hati mereka akan 

selalu dekat, karena teringat 

saat bersama dalam suka 

dan duka, dalam berbagai 

masalah apapun dan semoga 



Dan berbagi 

Problema. 

Kini, di hari lebaran ini  

Terimalah kata maafku 

Semoga kamu mau 

Menerimanya. 

Selamat  

Idul 

Fitri 

Mohon maaf  

Lahir dan batin.  

orang yang di tuju mau 

memaafkannya. 

6. Lewat selembar  

Kartu ucapan ini,  

Kuharap dirimu  

Senantiasa bahagia  

Bersama keluarga, 

Kini terimalah salam  

Dan kata maafku 

Semoga kartu lebaran ini  

Mampu sebagai kata  

Pengganti  diriku. 

 

Ucapan permohonan maaf 

dan ucapan permohonan 

salam saat seseorang tidak 

bisa bertemu dengan 

menggunakan kartu 

ucapan lebaran. 

Berisi tentang seseorang 

yang tidak bisa bertemu 

secara langsung dan kartu 

ucapan ini mampu sebagai 

pengganti dirinya sebagai 

ucapan permintaan maaf. 

7. Salam suci  

Di hari lebaran ini, 

Hai sahabatku...  

Maaf ya, kalau  

Lebaran ini aku 

Tidak bisa sowan 

Di hadapanmu,... 

Masalahnya  

Keadaan yang tidak 

Mendukung. 

Jadi ya harap maklum  

Ucapan salam,ucapan 

tegur sapa dan 

permohonan maaf di hari 

lebaran tiba yang ditujukan 

untuk sahabat. 

Tulisan yang berwarna 

merah merupakan variasi 

diksi terkait nama hari. 

Berisi tentang seorang 

sahabat yang tidak bisa 

datang, dan semoga 

memakluminya untuk 

bersilaturohmi. 



Kalau aku tak bisa  

Bersilahturohmi. 

Kini hanya  

Ungkapan kata  

Selamat idul fitri   

Mohon maaf  

Lahir dan batin 

 

8. Sahabatku...  

Betapa hidup ini penuh 

liku  

Kadang bahagia, ceria  

Melingkupinya 

Seperti juga di hari 

lebaraan ini,  

Betapa suci dan teduh  

Meluruhkan hati. 

Kini di hari lebaran ini,  

Mari kita siapkan diri  

Untuk membuka pintu 

hati 

Saling memaafkan....  

Agar di hari lebaran ini  

Kita kembali suci 

 

Ucapan tegur sapa dan 

ucapan permohonan maaf 

untuk seorang sahabat. 

Tulisan yang di berwarna 

ungu merupakan suasana 

hati, yang berwarna merah 

termasuk nama hari 

Berisi tentang sebuah 

perjalanan yang penuh liku 

untuk seorang sahabat, untuk 

membukakan pintu hati 

untuk saling memaafkan. 

9. Sejauh mata  

Memandang  

Sejauh itu pula  

Citakan terjelang 

Namun... 

Tak semudah yang ada 

Dalam bayang 

Karena cobaan  

Ucapan permohonan salah 

untuk melebur segala 

kesalahan dan kekhilafan 

saat lebaran tiba. 

Tulisan yang berwarna 

ungu merupakan suasana 

perilaku 

Berisi tentang walau sejauh 

mata kita memandang dan 

sejauh itu pula cita akan 

terjelang, namun tidak 

semudah dalam bayang 

karena cobaan dan godaan 

serta kesalahan belum 

terselesaikan, dan hanya di 



Dan godaan serta  

Kesalahan belum 

Terselesaikan 

Kini, saatnya kita  

Melebur kekhilafan 

Agar di hari yang suci  

Kita bersih dari  

Kesalahan diri. 

 

hari yang suci ini kita akan 

melebur semua kesalahan 

yang ada yang ada pada diri 

kita supaya kita bersih dari 

segala kesalahan yang ada. 

10. Mungkin saya bukan satu-

satunya  

Kawan baikmu, tapi 

bolehkan  

Aku katakan bahwa kamu 

Kawan baikku.... 

Untuk itu, di hari yang suci 

ini  

Terimalah salamku  

Semoga dengan 

kehadiran  

Bulan suci ini, kita lebih 

tawaqal  

Dalam menulusuri hidup 

ini. 

 

Ucapan sapaan dan ucapan 

salam saat hari suci tiba. 

Tulisan yang berwarna 

merah merupakan ucapan 

sapaan, dan ucapan salam 

saat hari suci tiba. 

Berisi tentang kawan baik 

yang meminta salam pada 

bulan suci, supaya lebih 

tawaqal dalam menelusuri 

kehidupan ini. 

11. Tawa, ria kita lalui  

Suka, duka silih  

Berganti... 

Semoga hari esok  

Lebih bersih dari hari ini 

Bahagiapun nampak  

Ceriapun mengiringi kita  

Untuk melebur  

Ucapan permohonan maaf  

atas segala kesalahan yang 

dilakukannya. 

Tulisan yang di berwarna 

ungu merupakan suasana 

hati. 

Berisi tentang suasana hati 

yang silih berganti, dan 

semoga hari esok akan lebih 

baik dari hari sebelumnya 

suatu saat nanti bahagiapun 

akan tampak untuk melebur 

segala salah dan dosa. 



Segala kesalahan  

Yang ada. 

 

12. Sepi....  

Hening.....  

Malam yang penuh  

Kesucian kembali 

Kini teringat akan dirimu  

Yang jauh di sana.  

Namun... 

Walau kita berjauhan  

Dan jarak yang 

membentang  

Tapi hati kita menyatu  

Satu dalam persahabatan  

Kini hari lebaran tiba  

Kita sambut bersama  

Dan membuka pintu hati  

Untuk saling 

memaafkan.  

 

Ucapan permohonan maaf 

untuk seorang sahabat saat 

hari lebaran tiba. 

Tulisan yang di berwarna 

ungu merupakan suasana 

hati. 

Berisi tentang suasana yang 

sepi, hening, dan malam 

yang sunyi dan teringat 

seseorang yang jauh di sana 

namun hati kita akan selalu 

dekat dalam persahabatan. 

13. Keresahan hati  

Yang mendalam 

Dan ungkapan kata  

Yang terbungkam 

Ingin kusampaikan  

Kata maaf untukmu  

Atas kesalahan  

Dan kekhilafan 

Semoga kau mau  

Memaafkanku 

Dengan ikhlas dan  

Tulus lahir batin 

Ucapan permohonan maaf  

atas kesalahan yang 

dilakukannya, memohon 

dengan penuh iklas. 

Tulisan yang di berwarna 

ungu merupakan suasana 

hati. 

Berisi tentang suasana 

keresahan hati yang 

mendalam yang dialami 

seseorang dan tak bisa 

berkata apa-apa, namun ingin 

menyampaikan maaf atas 

kesalahan dan kekhilafan 

kepada seseorang. 



 

14. Setapak tahun tertiti....  

Secarik lembaran cerita 

berganti  

Tawa, canda, duka nestapa  

Saling menghiasi diri. 

Kini hari yang fitri 

kembali,  

Kita buka mata hati kita  

Tuk mensucikan diri,  

Kita ukir bersama  

Segala salah dan dosa 

Yang ada di hati, 

Agar hari esok penuh  

Percaya diri dan 

melangkah pasti. 

 

Ucapan permohonan maaf, 

ucapan permohonan salah 

atas dosa yang 

dilakukannya agar kembali 

suci. 

Tulisan yang di berwarna 

ungu merupakan suasana 

hati, yang berwarna merah 

termasuk nama hari 

Berisi tentang tahun dan 

cerita silih berganti, tawa, 

duka menghiasi diri dan di 

hari yang fitri kita membuka 

mata hati kita untuk saling 

memaafkan segala salah dan 

dosa agar di hari esok 

melangkah pasti. 

15. Sayup-sayup suara takbir  

Kian menggema bertanda  

Hari suci telah tiba, 

Mari kita buka jiwa  

Dan hati kita, dengan  

Ketulusan untuk saling 

Memaafkan.  

Ucapan permohonan maaf 

dengan hati yang tulus. 

Tulisan yang di berwarna 

ungu merupakan suasana 

hati, yang berwarna merah 

termasuk nama hari 

Berisi tentang suasana idul 

fitri dan terdengar sayup-

sayup suara takbir yang 

menggema dari kejauhan, 

dan di hari yang suci tiba 

untuk saling memaafkan.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai beriku: 

1. Terdapat jenis kalimat dan variasi diksi dalam kartu ucapan lebaran yang sangat 

beraneka ragam diantaranya variasi diksi terkait nama hari, ucapan selamat, 

penggambaran suasana, dan doa.. Dalam kartu ucapan lebaran terdapat kalimat 

perintah, kalimat tanya, dan kalimat berita.  

2. Diksi atau pilihan kata dapat dipergunakan untuk membuat kalimat-kalimat supaya 

lebih sempurna dalam menggunakan kata-kata. 



SARAN 

Terdapat 2 saran yang terkandung dalam kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Pembaca 

Dalam membaca kartu ucapan lebaran sebaiknya juga memperhatikan susunan 

kalimat supaya jelas maksud dan tujuannya yang ingin disampaikan khususnya kepada 

pembaca. 

2. Bagi peneliti lain 

Semoga peneliti dapat meneliti tentang kartu ucapan yang lainnya supaya menambah 

ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam susunan kalimat dalam kartu ucapan 

lebaran banyak ditemukan tidak sesuai EYD. 
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