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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kalimat efektif pada teks “Tajuk
Rencana surat kabar harian Sindo edisi Januari 2017 sesuai dengan syarat-syarat
kalimat efektif.
Objek penelitian ini adalah teks “Tajuk Rencana” surat kabar harian Sindo
edisi Januari 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
penelitian untuk menyelidiki fenomena, keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang
dialami oleh subjek penelitian, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan
penelitian. Instrument penelitian yaitu peneliti sendiri sebagai perencana, pelaksana,
pengambil data, penganalisis, dan sekaligus pelapor hasil kegiatan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi.
Berdasarkan pengumpulan dan analisis data yang telah dibahas, dapat diketahui
bahwa penggunaan kalimat tidak efektif dalam teks “Tajuk Rencana” surat kabar
harian Sindo edisi Januari 2017 dapat peneliti golongkan berdasarkan syarat-syarat
kalimat efektif yaitu, kesalahan kesatuan kalimat, kepaduan kalimat, keparalelan
kalimat, ketepatan kalimat, kehematan kalimat, dan kelogisan kalimat.
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This study aims to analyze the effective sentences in the text "Editorial of
daily newspaper Sindo January 2017 edition in accordance with the terms of effective
sentences.
The object of this research is the text of "Editorial Plan" Sindo daily
newspaper of January 2017. This research uses qualitative descriptive method, that is
research to investigate phenomenon, condition, condition or other things experienced
by the research subject, the results are presented in the form of reports research.
Instrument research that is the researchers themselves as planners, implementers, data
taker, analyzer, and reporting results as well as activities.
Technique of collecting data in this research is in the form of documentation
technique. Based on the collection and analysis of data that has been discussed, it can
be seen that the use of the sentence is not effective in the text "Editorial Plan" Sindo
newspaper January 2017 edition can be classified researchers based on the terms of
effective sentence that is, the unity of sentence, sentence, sentence clarity, Precision
of sentences, sentence effectiveness, and sentence phrasing.

1.

Pendahuluan

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi antara manusia dengan sesama anggota
masyarakat. Bahasa sebagai alat komunukasi tidak diragukan lagi keampuhannya
dibandingkan dengan media komunukasi lainnya. Berapa pun canggihnya, tetap
bahasa itu memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi baik lisan maupun
tulisan.
Dalam berkomunikasi kita dapat mengunakan kalimat. Kalimat terdiri dari
beberapa jenis diantaranya kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat berita, tanya,
perintah, seru, kalimat tidak lengkap (minor), kalimat lengkap (mayor), kalimat versi,
kalimat inversi, dan kalimat efektif (Finosa, 2010:162). Dalam menyusun sebuah
kalimat penutur harus memperhatikan kosa kata, pilihan kata, dan kalimat yang
digunakan harus jelas agar pendengar lebih mudah memahami maksud penutur dalam
menyampaikan informasi.
Untuk menulis kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta
bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca atau penikmatnya. Kegiatan menulis
biasanya tertuang dalam berbagai macam tulisan, salah satunya menulis tajuk.
Menulis sangat erat kaitannya dengan penggunaan kalimat efektif. Kalimat
efektif juga sangat diperlukan untuk keberlangsungan penggunaan tata penulisan
yang baik, khususnya untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang penulisan
tajuk. Menggunakan kalimat efektif dalam menulis sangat perlu. Menggunakan
kalimat efektif dalam menulis sehari-hari sangat membantu seorang penulis dalam
menghasilkan tulisan yang baik. Kalimat efektif sangat besar peranannya untuk
sebuah tulisan.
Komunikasi yang baik dan efektif dapat tercapai dengan menggunakan
kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasangagasan dari pembicara/penulis kepada pendengar/pembaca sesuai dengan maksud
pembicara itu. Kalimat efektiflah yang menyebabkan proses penyampaian dan
penerimaan ide-ide atau gagasan/gagasan dapat berlangsung dengan baik. Namun,
menggunakan kalimat efektif tidaklah mudah. Dalam menggunakan kalimat efektif
sebuah kalimat dituntut agar lebih jelas dan tepat.
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini,
khususnya dibidang informasi proses penyampaian informasi kepada masyarakat
begitu cepat. Hal ini karena didukung oleh teknologi yang begitu canggih (maju).
Salah satunya adalah surat kabar (media massa).
Saat ini, surat kabar merupakan sarana informasi yang sangat efektif dalam
penyampaian informasi kepada masyarakat, yaitu para pembaca. Berbagai gaya dan
bentuk penyampaian yang ditawarkan kepada penikmatnya, guna menghibur para
pembaca. Pembaca semakin banyak meluangkan waktu hanya untuk menikmati
sajian yang diberikan pihak media massa. Surat kabar harian Sindo merupakan surat
kabar yang cukup populer bagi masyarakat Tanjungpinang. Populernya surat kabar
ini, karena menyajikan berbagai macam tulisan yang menarik untuk pembacanya.
Mulai dari tulisan yang berhubungan dengan hukum, politik, ekonomi, hingga bentuk

informasi yang berhubungan dengan sosial dan budaya. Satu lagi hal yang tak bias
dilupakan, yaitu ruang opini redaksi dalam surat kabar harian Sindo disebut ruang
tajuk khususnya.

2.

Metode Penelitian
Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
Kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena
biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan
berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga bisa
dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh
melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya McMillian & Schumacher
(dalam Syamsuddin & Damaianti, 2009).
.
3.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data
kesalahan penggunaan kalimat efektif berdasarkan syarat-syarat kalimat efektif.
Dalam hasil pengumpulan data, peneliti mengambil teks “Tajuk Rencana” pada
tanggal 3 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017, yaitu sebanyak 9 teks.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan teks “Tajuk Rencana” edisi
Januari 2017 kemudian dianalisis kesalahan penggunaan kalimat efektif menurut
Finoza (2010:172).
Adapun kesalahan penggunaan kalimat efektif tersebut yaitu kesalahan
penggunaan kalimat efektif pada aspek kesatuan ditemukan 1 kesalahan, pada aspek
kepaduan ditemukan 2 kesalahan, pada aspek keparalelan ditemukan 2, pada aspek
ketepatan ditemukan 3 kesalahan, pada aspek kehematan 4 kesalahan, dan pada aspek
kelogisan terdapat 4 kesalahan.

4.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data kesalahan penggunaan
kalimat efektif dalam teks “Tajuk Rencana” surat kabar harian Sindo edisi Januari
2017 kesalahan itu dapat digolongkan berdasarkan syarat-syarat kalimat efektif yaitu,
kesalahan kesatuan kalimat, kepaduan kalimat, keparalelan kalimat, ketepatan
kalimat, kehematan kalimat, dan kelogisan kalimat.
Adapun kesalahan penggunaan kalimat efektif tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kesalahan kesatuan kalimat yang terdapat dalam teks “Tajuk Rencana” pada
tanggal 7 Januari 2017 terdapat kesalahan tidak terdapat ide pokok dalam
kalimat tersebut.

2. Kesalahan kepaduan kalimat yang terdapat dalam teks “Tajuk Rencana” pada
tanggal 7 Januari 20217 terdapat kesalahan unsur S-P-O-K tidak lengkap.
Sedangkan pada tanggal 13 Januari 2017 kesalahannya adalah unsur S-P-O-K
tidak berkaitan erat. Contoh kata Apalagi.
3. Kesalahan keparalelan kaliamat yang terdapat dalam teks “Tajuk Rencana”
pada tanggal 7 dan 8 Januari 2017 terdapat kesalahan unsur-unsur kata dalam
kalimat tidak sederajat. Contohnya kata ekonomi, politik, hingga pertahanan.
4. Kesalahan ketepatan kaliamat yang terdapat dalam teks “Tajuk Rencana”
pada tanggal 6,7, dan 8 Januari 2017 terdapat kesalahan tidak memperhatikan
ketepatan faktor ketepatan kalimat. Contohnya kata Pun, Tapi.
5. Kesalahan kehematan kaliamat yang terdapat dalam teks “Tajuk Rencana”
pada tanggal 3,4,7, dan 16 Januari 2017 terdapat kesalahan dalam diksi dan
terdapat pengulangan kata serta pengulangan subjek. Contohnya kalimat
Lemahnya pengawasan.
6. Kesalahan kelogisan kaliamat yang terdapat dalam teks “Tajuk Rencana”
pada tanggal 4,5,6, dan 8 Januari 2017 terdapat kesalahan terdapat kata tidak
logis dalam kalimat. Contohnya pada kata macan ompong, lampu hijau.
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang ingin peneliti
sampaikan diantaranya:
1. Tim Redaksi
Saran peneliti kepada tim redaksi hendaklah lebih banyak belajar dan
menguasai kalimat efektif agar informasi yang disampaikan mudah
dipahami. Penerapan kalimat efektif bukanlah mudah apalagi dalam
menulis. Namun, jika latihan terus- menerus dilakuakan diharapkan tim
redaksi mampu menggunakan kalimat efektif dalam menulis berita.
2. Peneliti lain
Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang
digunakan sebagai referensi atau kajian untuk pengembangan selanjutnya.
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