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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

kepada orang lain. Kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa bisa 

berlangsung secara efektif dan lancar apabila pemakai bahasa menguasai bahasa 

yang digunakan dengan baik. Seseorang akan mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan pikiran, gagasan, ide, dan keinginan baik secara lisan maupun 

tulisan jika tidak dibekali dengan kemampuan berbahasa yang baik. 

Keterampilan berbahasa yang harus dimiliki siswa dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia terdiri dari empat aspek, yaitu menyimak, membaca, 

berbicara, dan menulis. Keempat aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri, karena 

keempat aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.  

Siswa kelas VII SMP diwajibkan untuk menguasai keempat aspek 

tersebut. Apabila keempat aspek tersebut tidak dikuasai oleh siswa kelas VII 

SMP, maka belum bisa dinyatakan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita mengenal dengan adanya dua 

bahasa yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kedua bahasa ini sering 

menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penggunaan kalimat yang baik 

dan benar akan memudahkan pemahaman orang lain sehingga kesalahpahaman 

tersebut dapat terhindarkan. Dalam berkomunikasi secara lisan, seseorang harus 

memperhatikan kalimat yang diucapkannya. Sedangkan, dalam berkomunikasi 

secara tertulis, penulis harus memperhatikan kalimat-kalimat yang ditulisnya 

sehingga orang yang membaca tulisan tersebut dapat memahami maksud yang 

akan disampaikan.  

Chaer (2011: 63) menyatakan bahwa kalimat bisa dikatakan efektif apabila 

kalimat tersebut dapat menyampaikan “pesan” kepada pembaca persis seperti 

yang ingin disampaikan oleh penulis. Agar kalimat yang diucapkan atau kalimat 
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yang ditulis mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain, ada dua syarat 

yang harus dipenuhi. Pertama, kalimat tersebut harus dapat mewakili gagasan 

atau perasaan pembicara atau penulis. Kedua, kalimat tersebut harus 

menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran pendengar atau pembaca. 

Kalimat efektif dapat diartikan sebagai kalimat yang tersusun atas kata-kata 

yang berunsur subjek, predikat, objek, dan keterangan (waktu, tempat, dan 

suasana).  

Kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan 

informasi, dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca atau 

pendengar. Kalimat yang efektif sangat penting dalam sebuah kalimat, maka dari 

itu kalimat yang baik-lah yang mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. 

Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, 

perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau 

penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi, sehingga 

kejelasan kalimat dapat terjamin. Kalimat efektif dituntut oleh empat ketepatan 

yakni ketepatan pemilihan kata (diksi), ketepatan bentuk kata, ketepatan pola 

kalimat, dan ketepatan makna kalimat. 

Supaya kalimat yang dibuat dapat mengungkapkan gagasan pemakainya 

secara tepat, maka unsur kalimat-kalimat yang digunakan harus lengkap dan 

eksplisit. Artinya, unsur-unsur kalimat seharusnya ada yang tidak boleh 

dihilangkan dan harus disampaikan secara jelas. Sebaliknya, unsur-unsur yang 

seharusnya tidak ada tidak perlu dimunculkan. Kelengkapan dan keeksplisitan 

semacam itu dapat diukur berdasarkan keperluan komunikasi dan kesesuaiannya 

dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam karangan ilmiah sering kita jumpai 

kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini 

disebabkan mungkin kalimat-kalimat yang dituliskan kacau, tidak logis, tidak 

padu, tidak hemat atau bertele-tele. 

Pemahaman terhadap suatu kalimat tidak dapat dilepaskan dari 

pemahaman terhadap kata-kata dan kaidah yang terdapat dalam kalimat tersebut. 

Untuk membentuk suatu kalimat yang efektif, maka pemilihan kata (diksi) yang 

tepat sangat diperlukan supaya informasi yang disampaikan sesuai dengan 
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maksud pembicara atau penulis. Keraf (2005: 87), ketepatan pemilihan kata 

berkaitan dengan menggunakan kata secara tepat yang berarti menggunakan kata 

sesuai dengan makna yang ingin dicapai. Sementara itu, kesesuaian pemilihan 

kata berkaitan dengan suasana dan lingkungan berbahasa. Oleh karena itu, 

pemilihan kata (diksi) sangat mempengaruhi efektif tidaknya suatu kalimat yang 

diucapkan maupun kalimat yang ditulis, sehingga pembicara atau penulis harus 

benar-benar memperhatikan penggunaan diksi yang tepat dan penggunaan diksi 

yang kurang tepat. Apabila penggunaan diksi kurang tepat, maka akan 

menimbulkan kesalahpahaman antara pembicara atau penulis dengan pendengar 

atau pembaca. 

Agar kalimat yang digunakan menjadi kalimat efektif, maka harus 

memenuhi 6 syarat. Pertama, kesatuan gagasan harus memiliki unsur subjek dan 

predikat, serta unsur-unsur lain seperti objek atau keterangan yang saling 

mendukung dan membentuk kesatuan tunggal. Kedua, keparalelan atau 

kesejajaran bentuk yaitu terdapatnya unsur-unsur yang sama kedudukannya, 

sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Ketiga, 

kehematan adalah upaya untuk menghindari pemakaian kata yang tidak perlu, 

sehingga kata dalam sebuah kalimat menjadi lebih padat dan jelas. Keempat, 

penekanan merupakan perlakuan khusus pada kata tertentu dalam kalimat, 

sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Kalimat yang 

dianggap penting harus diberi penekanan. Kelima, adanya kevariasian struktur 

kalimat untuk menghindari rasa kebosanan dan keletihan saat membaca atau 

mendengar, sehingga diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat yang dimulai 

dengan subjek, predikat, objek atau keterangan, serta ada juga kalimat yang 

pendek dan panjang. Keenam, kelogisan maksudnya bahwa suatu kalimat harus 

mudah dipahami dan penulisannya harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. 

Dengan hal ini hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan 

yang logis dan masuk akal, sehingga dapat diterima baik oleh pendengar atau 

pembaca.  

Pengembangan kalimat efektif dapat dilakukan sebagai sarana untuk 

mengungkapkan dan penangkapan pesan agar komunikasi menjadi berterima 
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atau komunikatif. Tidak terlepas dari pola persyaratan kebenaran dan 

perasyaratan kecocokan, tetapi semua yang bersangkutan dengan kalimat efektif 

harus diperhatikan. Kalimat yang baik dan benar harus disusun berdasarkan 

kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki 

setiap kalimat, harus memperhatikan ejaan, dan memiliki kata (diksi) yang tepat 

dalam kalimat. Dengan memenuhi kaidah-kaidah tersebut, maka kalimat yang 

disampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Soedjito 

(1999: 8) menyatakan bahwa efektif tidaknya suatu bahasa ditentukan juga oleh 

faktor keserasian/kesesuaian, yaitu serasi dengan pembicara/penulis dan cocok 

dengan pendengar/pembaca, serta serasi dengan situasi dan kondisi bahasa itu 

dipergunakan. Kalimat efektif juga mempunyai SPOK atau pelengkap dalam 

uraian kalimat. Selain itu, penggunaan informasi yang ditulisnya secara tepat 

dan lengkap dalam menguraikan soal atau jawaban.  

Kalimat yang efektif mampu membuat isi atau maksud yang 

disampaikannya dapat tergambar secara lengkap dalam pikiran pendegar atau 

pembaca. Penggunaan kalimat efektif dapat menghemat penggunaan kata 

maupun kalimat yang kurang sesuai, sehingga menjadi suatu kalimat yang padu 

tanpa menggunakan kalimat yang mubazir. Dengan demikian, kalimat yang 

digunakan lebih mudah untuk dipahami pembaca atau pendengar. Kalimat 

efektif digunakan dalam berkomunikasi harus sesuai dengan kaidah yang 

berlaku. Hal ini disebabkan karena penggunaan tanda baca yang tidak tepat, 

kalimat yang utama dan selanjutnya tidak padu, ataupun penggunaan kalimat 

yang tidak hemat, sehingga pembaca sulit untuk memahami pesan yang 

disampaikan oleh penulis atau penutur. Banyak hal yang menyebabkan kalimat 

tidak efektif, diantaranya yaitu makna yang tidak logis maupun yang kurang 

logis, bentuk kata yang tidak sejajar, menggunakan subjek ganda, bentuk jamak 

yang sering di ulang-ulang, penggunaan kata depan yang tidak perlu, salah 

penafsiran sehingga menimbulkan kesalahpahaman, pengaruh bahasa daerah 

atau bahasa asing, dan terjadi kerancuan pada kalimat. 
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Soal latihan merupakan bahan yang digunakan untuk melakukan evaluasi. 

Biasanya dalam melakukan evaluasi ini dilaksanakan setiap materi selesai 

diajarkan. Soal latihan ini digunakan oleh setiap guru untuk mengukur 

kemampuan peserta didik sampai sejauh mana. Adanya soal latihan ini dapat 

membantu guru untuk mengetahui apakah peserta didik dapat menerima materi 

tersebut dengan baik atau tidak dan apakah peserta didik benar-benar mampu 

menguasai materi tersebut. Soal latihan ini biasanya terdapat pada setiap akhir 

bab materi, soal tersebut dapat berupa soal objektif maupun uraian. Dari 

beberapa temuan yang sering kita jumpai bahwa dalam soal latihan yang ada 

dalam buku paket maupun yang ada dalan LKS (Lembaran Kerja Sekolah) 

banyak ditemukan kalimat yang kurang efektif, bahkan terkadang sering 

dijumpai kalimat yang bertele-tele (berlebihan) dan kalimat yang rancu. Dengan 

kejadian tersebut, sering sekali peserta didik kebingungan membaca soal latihan 

tersebut sehingga menimbulkan salah penerimaan dan salah tafsir pada peserta 

didik. 

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai penggunaan kalimat efektif pada soal latihan dalam buku paket 

Bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Mariati Nugroho dan Sutopo. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif pada soal 

latihan dalam buku paket Bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Mariati 

Nugroho dan Sutopo. Bahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu soal 

latihan pada buku paket Bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Mariati Nugroho 

dan Sutopo. Peneliti mengambil objek ini karena mata pelajaran Bahasa 

Indonesia-lah yang paling utama untuk diperbaiki. Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia perlu diperbaiki, karena Bahasa Indonesia digunakan sebagai tauladan 

dalam soal-soal mata pelajaran yang lain. Jadi, penggunaan kalimat pada bahasa 

Indonesia harus benar-benar baik dan sempurna sesuai dengan EYD yang 

ditentukan. Apabila penggunaan kalimat dalam bahasa Indonesia tidak baik dan 

sempurna, maka akan menimbulkan banyak kerancuan (ambiguitas).  
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, ada dua masalah yang 

perlu dicari jawabannya. 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penggunaan kalimat efektif, kalimat kurang 

efektif, dan tanda baca yang tidak tepat pada soal latihan dalam buku paket 

Bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Mariati Nugroho dan Sutopo? 

2. Bagaimanakah deskripsi kesalahan dan perbaikan kalimat kurang efektif 

dan tanda baca yang tidak tepat pada soal latihan dalam buku paket Bahasa 

Indonesia SMP kelas VII karya Mariati Nugroho dan Sutopo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan kalimat efektif, kalimat kurang 

efektif, dan tanda baca yang tidak tepat pada soal latihan dalam buku paket 

Bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Mariati Nugroho dan Sutopo. 

2. Mendeskripsikan kesalahan dan perbaikan penggunaan kalimat kurang 

efektif  dan tanda baca yang tidak tepat pada soal latihan dalam buku paket 

Bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Mariati Nugroho dan Sutopo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik, yaitu dapat mencapai 

tujuan secara optimal, dapat menghasilkan laporan yang sistematis, dan dapat 

bermanfaat secara umum. Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang penggunaan kalimat efektif dan 

menerapkan EYD pada soal latihan dalam buku paket Bahasa Indonesia 

kelas VII SMP. 
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b. Menambah wawasan dan pemahaman tentang penggunaan kalimat 

efektif. 

c. Dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala apresiasi pembaca 

bahasa Indonesia terhadap penggunaan kalimat efektif pada soal latihan 

dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas VII SMP. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian mengenai 

penggunaan kalimat efektif. 


