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ABSTRAK 

Susanti Rita. 2016. Analisis Kesalahan Penggunaan Kalimat Efektif dalam Diskusi 

Mata Kuliah Pragmatik Mahasiswa Kelas F Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Tahun Akademik 

2015/2016. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali 

Haji Tanjungpinang. Pembimbing I: Dra. Hj. Isnaini Leo Shanty, M.Pd., 

Pembimbing II: Drs. Said Barakbah Ali, M.Pd.  

Kata Kunci: Analisis, Kalimat Efektif, Diskusi. 

 Penggunaan kalimat efektif sangat diperlukan dalam diskusi untuk 

memperjelas sebuah kalimat agar tidak menimbulkan tafsiran ganda atau persepsi 

yang berbeda antara pembicara dan pendengar. Namun, hal ini sering diabaikan. Hal 

yang dapat peneliti perhatikan, bahwa di Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  masih ditemukan mahasiswa sulit 

menuangkan gagasan-gagasannya dengan menggunakan kalimat efektif. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu penelitian untuk 

menyelidiki fenomena, keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang dialami oleh subjek 

penelitian, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif dalam diskusi 

mahasiswa. Objek penelitian ini adalah kalimat efektif dalam diskusi. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik rekam. Instrument penelitian 

yaitu peneliti sendiri sebagai perencana, pelaksana, pengambil data, penganalisis, dan 

sekaligus pelapor hasil kegiatan.  

 Berdasarkan pengumpulan dan analisis traskripsi hasil diskusi yang telah 

dibahas, dapat diketahui bahwa penggunaan kalimat tidak efektif dalam diskusi 

mahasiswa dapat peneliti golongkan berdasarkan syarat-syarat kalimat efektif yaitu, 

kesatuan ditemukan sebanyak 4 kesalahan, kepaduan ditemukan sebanyak 4 

kesalahan, keparalelan ditemukan sebanyak 2 kesalahan, ketepatan ditemukan 

sebanyak 13 kesalahan, kehematan ditemukan sebanyak 45, kelogisan ditemukan 

sebanyak 1 kesalahan.  

 Jadi, dari uraian tersebut diketahui mahasiswa banyak melakukan kesalahan 

penggunaan kalimat efektif pada kehematan kata sebanyak 45 kesalahan. Mahasiswa 

paling sedikit melakukan kesalahan penggunaan kalimat efektif pada kelogisan 

sebanyak 1 kesalahan. 

 

 

 



ABSTRACT 

Susanti Rita. 2016 . Error Analysis of the effective use of the phrase in the course of 

Pragmatic discussions  for  The F Grade students majoring in 

Education Indonesian language and Literature   for The Faculty 

of   Teacher’s Training  College  The University  of  Maritim 

Raja Ali Haji (UMRAH)  Academic Year 2015-2016. Thesis 

Major of Education Indonesian language and Literature  for The 

Faculty of Teacher’s Training College The Universaity of 

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)  Tanjungpinang. Adviser I: 

Dra. Hj.Isnaini Leo Shanty, M.Pd. Adviser II. Drs. Said Barakah 

Ali.M.M. 

KEY WORDS: ANALYSIS, EFFECTIF SENTENCE, DISCUSSION  

In a discussion forum, The usage of effective sentence is need indeed to clarify a 

sentence so that there is no double interpretation or different perception  appears  

between the speakers and listeners. However, it is often ignored by the forum. The 

writer noticed that in The faculty  Of  Teacher’s Traning College University  of 

UMRAH, still  found students who were  having a talk in a discussion  met  difficulty 

in  expressing ideas by using effective sentence. 

In completing this research, The writer  uses descriptive qualitative methods to 

investigate the phenomenon, circumstance, condition or other things experienced by 

study subjects whose results are presented in the form of research reports. The 

purpose of this study is  to describe the use of effective sentence in the student 

discussion forum. The object of this study is effective sentence in the discussion 

forum. Data collection techniques used in this study is a recording technique 

approach. The Research instruments  applied is that the writer herself conduct  as 

planners,  implementers, decision data analyzer and also the reporting of activity 

results. based on the collection and analysis of the transcript of the discussion is 

studied, it is known that the use of effective sentence is not appropriate in student 

discussion. The writer is able to  classify under the terms of the effective sentence of 

unity found as many as 4 errors, cohesion found as many as 4 errors, the parallels are 

found as many as 2 errors, the accuracy is found as many as 13 errors, frugality found 

as many as 45 errors and rasionality found as many as 1 error. 

 So, From the above discription it is found  that college students have made 

many mistakes in using  uneffective sentences on frugality as many as 45 faults. 

College students have made a few faults  in using uneffective sentences on the 

rasionality as many as  1 fault. 

 

 



1.         Pendahuluan 

Penyampaian  informasi yang baik dan efektif dalam diskusi dapat tercapai 

dengan menggunakan kalimat efektif. Kaliamat efektif adalah kalimat yang dapat 

mengungkapkan maksud penutur/penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat 

dipahami oleh pendengar/pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah 

ukuran kalimat yang mampu menjembatani timbulnya pikiran yang sama antara 

penulis/pembaca dan pembaca atau pendengar (Finosa, 2010:172). Kalimat efektiflah 

yang menyebabkan proses penyampaian dan penerimaan ide-ide atau 

gagasan/gagasan dapat berlangsung dengan baik. 

Kita sering berbicara atau mendengar orang-orang di sekitar kita berbicara 

satu sama lain mengunakan  kalimat yang tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari, 

hal itu tidak dipermasalahkan jika terjadi dalam situasi yang tidak formal. Akan 

tetapi, orang-orang juga sering mengunakan kalimat tidak efektif dalam situasi yang 

formal dan bisa menimbulkan tafsiran yang ganda. Untuk menghindari itu semua kita 

perlu mempelajari kalimat efektif. Salah satu bentuk penerapan komunikasi efektif 

adalah dalam kegiatan diskusi yang disampaikan secara lisan. 

Sehubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan berkaitan dengan 

kesalahan penggunaan kalimat efektif dalam diskusi  Mata Kuliah Pragmatik 

mahasiswa kelas F Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra  Indonesia Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kesalahan 

penggunaan kesatuan kalimat dalam diskusi Mata Kuliah Pragmatik mahasiswa kelas 

F? Bagaimanakah kesalahan penggunaan kepaduan kalimat dalam diskusi mata 

Kuliah Pragmatik mahasiswa kelas F? Bagaimanakah kesalahan penggunaan 

keparalelan kalimat dalam diskusi mata Kuliah Pragmatik mahasiswa kelas F? 

Bagaimanakah kesalahan penggunaan ketepatan kalimat dalam diskusi mata Kuliah 

Pragmatik mahasiswa kelas F? Bagaimanakah kesalahan penggunaan kehematan 

kalimat dalam diskusi mata Kuliah Pragmatik mahasiswa kelas F? Bagaimanakah 

kesalahan penggunaan kelogisan kalimat dalam diskusi mata Kuliah Pragmatik 

mahasiswa kelas F?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

kesalahan penggunaan kesatuan kalimat dalam diskusi Mata Kuliah Pragmatik 

mahasiswa kelas F. Untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan kepaduan kalimat 

dalam diskusi mata Kuliah Pragmatik mahasiswa kelas F. Bagaimanakah kesalahan 

penggunaan keparalelan kalimat dalam diskusi mata Kuliah Pragmatik mahasiswa 

kelas F. Untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan ketepatan kalimat dalam 

diskusi mata Kuliah Pragmatik mahasiswa kelas F. Untuk mendeskripsikan kesalahan 

penggunaan kehematan kalimat dalam diskusi mata Kuliah Pragmatik mahasiswa 

kelas F. Untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan kelogisan kalimat dalam 

diskusi mata Kuliah Pragmatik mahasiswa kelas F. 

 

2.         Metode Penelitian 

Metode penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2011:6) 



penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya prilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Menurut Arikunto (2010:3) Penelitian dekriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain 

yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.  

 

3.         Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Hasil pengumpulan  data kesalahan penggunaan kalimat efektif dilakukan 

terhadap dua  kelas yang diampu satu guru mata kuliah Pragmatik  yaitu kelas F1 dan 

F2.  Pengambilan data dilakukan sebanyak empat kelompok yaitu dua kelompok dari 

setiap kelas.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam diskusi Mata Kuliah 

Pragmatik mahasiswa kelas F, ditemukan beberapa kesalahan penggunaan kalimat 

efektif yang terdapat pada aspek kesatuan sebanyak 4 kesalahan yaitu dari tuturan 

kelompok 4 kelas F.1, kepaduan 4 kesalahan yaitu 2 kesalahan dari tuturan kelompok 

4 kelas F.2, 1 kesalahan dari tuturan kelompok 4 kelas F.1, dan 1 kesalahan dari 

tuturan kelompok 5 kelas F.1,  keparalelan 2 kesalahan yaitu 1 kesalahan dari tuturan 

kelompok 4 kelas F.1 dan 1 kesalahan dari tuturan kelompok 4 kelas F.2, ketepatan 

13 kesalahan yaitu 5 kesalahan dari tuturan kelompok 4 kelas F.1, 4 kesalahan dari 

tuturan kelompok 5 kelas F.1, 2 kesalahan dari tuturan kelompok 4 kelas F.2, dan 2 

kesalahan dari tuturan kelompok 5 kelas F.2, kehematan 45 kesalahan yaitu 16 

kesalahan dari tuturan kelompok 4 kelas F.1, 8 kesalahan dari tuturan kelompok 5 

kelas F.1, 7 kesalahan dari tuturan kelompok 4 kelas F.2, dan 14 kesalahan dari 

tuturan kelompok 5 kelas F.2, dan kelogisan 1 kesalahan yaitu  dari tuturan kelompok 

4 kelas F.1. Total kesalahan penggunaan kalimat efektif dalam diskusi Mata Kuliah 

Pragmatik mahasiswa kelas F Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu 

69 kesalahan.  

 

4.  Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data kesalahan penggunaan 

kalimat efektif dalam diskusi Mata Kuliah Pragmatik mahasiswa kelas F Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat digolongkan berdasarkan syarat-syarat 

kalimat efektif yaitu, kesatuan ditemukan sebanyak 4 kesalahan, kepaduan sebanyak 

4 kesalahan, keparalelan sebanyak 2 kesalahan, ketepatan sebanyak 13 kesalahan, 

kehematan sebanyak 45 kesalahan, dan kelogisan ditemukan 1 kesalahan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa  mahasiswa banyak melakukan kesalahan penggunaan kalimat 

efektif pada aspek kehematan kata yaitu 45 kesalahan sedangkan pada aspek 

kelogisan paling sedikit yaitu 1 kesalahan.  



 Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang ingin peneliti 

sampaikan diantaranya: 

1. Jika mahasiswa dalam diskusi menggunakan kalimat yang tidak efektif, maka 

seorang dosen diharapkan dapat  menegur atau memberi contoh kalimat 

efektif yang benar. 

2. Mahasiswa  hendaklah lebih banyak belajar dan menguasai kalimat efektif 

agar informasi yang disampaikan mudah dipahami. Berbicara menggunakan 

kalimat efektif bukanlah mudah apalagi dalam forum diskusi. Namun, jika 

latihan terus menerus maka diharapkan mahasiswa mampu menggunakan 

kalimat efektif dalam berbicara dengan baik. 
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