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Kata kunci:Analisis Kalimat Efektif
Kalimat efektifadalah 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/penutur dan pembaca/pendengar. Kalimat efektif harus dapat
mewakili pikiran penulis/pembicara secara pas dan jitu sehingga pendengar/pembaca akan
memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti yang dimaksud oleh
penulis/pembicaranya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan kalimat efektif teks
pidato pada tugas siswa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Tanjungpinang tahun
pelajaran 2015/2016.Penelitianinibersifatanalisisdenganmenggunakan metode deskriptif.
Populasi yang digunakandalampenelitianiniadalahsiswa kelas VII, VIII, dan IX SMP
MuhammadiyahTanjungpinangtahunpelajaran 2015/2016 yang berjumlah59siswa, dengan
sampel total, yaituseluruhpopulasi, dengan perincian siswa kelas VII berjumlah 25 orang,
kelas VIII berjumlah 21 orang, dan kelas IX berjumlah 13 orang.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penggunaan kalimat efektif teks pidato
siswa SMP Muhammadiyah masih harus diperbaiki karena banyak ditemukan kesalahan pada
unsur kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan kalimat.
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Efective sntence is a sentence that could reveal intent speaker/writer precisely that
purpose it can be understood by the listener/reader properly anyway. Efective in this case is
the size of a sentence that is capable of the same mind between writer/speaker and
reader/listener. Efective sentence should be able to represent the mind of the writer/speaker
appropriately and precise so that the listener/reader will understand these thoughts easily,
clearly, and completely as intended by the author/speaker.
The puepose of this study is to analyze the effective use of the phrase text to speech on
the task of secondary school students in the academic year 2015/2016 Muhammadiyah
Tanjungpinang. This study is an analysis using descriptive method.
The population used in this study were students in grade VII, VIII, and IX secondary
school Muhammadiyah cape nut 2015/2016 shool year totaling 59 students, with a total
sample that is the entire population, with the details of the 7th grade students numbered 25,
grade 8 numbered 21 people, and 13 people of the 9th grade.
Bassed on the results of research, it is known that the use of effective sentence speech
text Muhammadiyah junior high school students still must be corrected as many errors are
found in the element of unity, cohesivenness, parallels, accuracy, effectiveness, and the logic
of the sentence.

1. Pendahuluan
Pembelajaran bahasa merupakan suatu kegiatan yang memberikan penekanan
ke arah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang disajikan meliputi
empat keterampilan, yaitu, 1) keterampilan menyimak; 2) keterampilan berbicara; 3)
keterampilan membaca; 4) dan keterampilan menulis.Keempat keterampilan
berbahasa di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain
dan saling mendukung. Artinya keterampilan berbahasa tersebut saling berhubungan.
Menulis teks pidato merupakan salah satu bagian dari pembelajaran menulis
yang harus diperhatikan, karena pada hakikatnya menulis teks pidato merupakan suatu
keterampilan

yang mengajarkan siswa agar mereka memiliki kemampuan

menyampaikan ide, pendapat, dan gagasannya dalam bahasa tulis.
Penggunaan kalimat efektif pada teks pidato penting bagi siswa karena
mereka akan memperoleh sejumlah latihan dan strategi berkomunikasi melalui bahasa
tertulis. Mereka dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan memperluas wawasan
melalui latihan menulis teks pidato dengan penggunaan kalimat efektif yang benar.
Siswa dituntut untuk peka terhadap lingkungan serta mampu mengungkapkan
informasi yang diterima dari orang lain. Dengan mengetahui penggunaan kalimat
efektif pada teks pidato diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat analisis yang dilakukan pada tiga kelas yaitu kelas
VII,VIII, dan IX SMP Muhammadiyah, dengan menggunakan metode deskriptif.
Metode deskriptif dilakukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain

yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian
(Arikunto,2010:3). Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data,
analisis data, membuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan membuat
penggambaran tentang suatu keadaan.

3. Hasil Penelitian
Pada hasil analisis kesatuan kalimat dalam teks pidato siswa SMP
Muhammadiyah tersebut, terdapat kesalahan pada pemakaian subjek, penggunaan
tanda baca, dan penyusunan pola kalimat. Dari analisis tersebut, terdapat lima orang
siswa yang melakukan kesalahan pada penulisan kalimat yang mengandung unsur
kesatuan.
Pada hasil analisis kepaduan kalimat dalam teks pidato siswa SMP
Muhammadiyah, terdapat kesalahan pada struktur kalimat, penggunaan kata depan,
dan pemakaian subjek. Dari analisis tersebut, terdapat sepuluh orang siswa yang
melakukan kesalahan pada penulisan kalimat yang mengandung unsur kepaduan.
Pada hasil analisis keparalelan kalimat dalam teks pidato siswa SMP
Muhammadiyah terjadi kesalahan pada susunan dan jenis kata. Dari analisis tersebut,
terdapat empat orang siswa yang melakukan kesalahan pada penulisan kalimat yang
mengandung unsur keparalelan.
Pada hasil analisis ketepatan kalimat dalam teks pidato siswa SMP
Muhammadiyah, terdapat kesalahan pada penggunaan kata, tanda kurung, dan tanda
baca.Dari analisis tersebut, terdapat empat belas orang siswa yang melakukan
kesalahan pada penulisan kalimat yang mengandung unsur ketepatan.
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Muhammadiyah terdapat kesalahan pada pemakaian kata yang tidak perlu dan
penulisan kata yang berulang-ulang.Dari analisis tersebut, terdapat tiga belas orang
siswa yang melakukan kesalahan pada penulisan kalimat yang mengandung unsur
kehematan.
Pada analisis kelogisan kalimat dalam teks pidato siswa SMP Muhammadiyah
terdapat kesalahan pada penggunaan kata dan sujek.Dari analisis tersebut, terdapat
satu orang siswa yang melakukan kesalahan pada penulisan kalimat yang
mengandung unsur ketepatan.

4. Simpulan dan Saran
Simpulan
Dari analisis kalimat efektif teks pidato pada tugas siswa SMP
Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa penggunaan kalimat efektif teks pidato
siswa tersebut masih harus diperbaiki karena banyak ditemukan kesalahan pada unsur
kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan kalimat.
Pada unsur kesatuan kalimat terdapat banyak kesalahan dalam pemakaian
subjek, yaitu pada teks pidato empat orang siswa. Lalu pada unsur kepaduan kalimat
terdapat banyak kesalahan dalam struktur kalimat, yaitu pada teks pidato delapan
orang siswa. Kemudian pada unsur keparalelan kalimat terdapat banyak kesalahan
dalam penggunaan jenis kata, yaitu pada teks pidato empat orang siswa.
Pada unsur ketepatan kalimat terdapat banyak kesalahan dalam penggunaan
kata, yaitu pada teks pidato tiga belas orang siswa. Lalu pada unsur kehematan
kalimat terdapat banyak kesalahan dalam pemakaian kata yang tidak perlu, yaitu pada

teks pidato tiga belas orang siswa. Selanjutnya pada unsur kelogisan kalimat terdapat
kesalahan dalam penggunaan kata dan subjek, yaitu pada teks pidato satu orang siswa.
Dengan demikian kesalahan paling banyak pada penulisan kalimat efektif teks
pidato siswa SMP Muhammadiyah adalah pada unsur ketepatan dan kehematan
kalimat.

Saran
Diperlukan upaya yang lebih baik kedepannya dalam memperbaiki kesalahan
penggunaan kalimat efektif. Guru harus memberikan pengajaran dengan cara yang
mudah dimengerti oleh siswa. Agar siswa cepat memahami penggunaan kalimat
efektif, sebaiknya diberikan contoh kalimat secara rutin pada saat pelajaran
berlangsung. Selain itu siswa harus membiasakan diri untuk berbicara dan menulis
dengan menggunakan kalimat efektif yang benar.
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